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SPAU MZIR A™ ™IAI ™s f
parapijos klebonas
LIETUVOS
EUCHARISTINĮ
-1
KMSVniM-

\VAKHINGTON. D. C., v#s.
21. — NRA administratorius
Johnson kalbėjo -per radiju.
Jis puolė visur tuos laikraš
PARYŽIUS, vas. 22.
čius, kurie negailestingai ir
dažnai be jokio pagrindo kri Prancūzijos parlamenta? pratikuaja NRA darbus ir yisų j
kuriuo skiriami
Neiųuno ir Neries santakoj, kas sušuko: “Mušt viršinin-^^.^.
specialiai mokesčiai visiems
vyksta krantų sustipriuimo kus. ”
Prasidėjo trukšmas.!
, ,
Johnson atkreipė domesį į svetimšaliamfe darbininkams -darbai. Pilama žemė kalami (Keli kurstytojai tuoj buvo pouz
vienų IVashingtono respubli 10 nuošimčių iš apturimo
poliai. Į darbų yra priimti licijos sūimti. Bet atsirado konų leidžiamų laikraštį, kuris darbų atlygihuno. Be to, mo
Kauno darbininkai bedarbiai, ’ komunistėlių,
kurie
norėjo kritikuoja prez. Roosevelto vy 1 ^esc,ai
įkirti *r svetimšakuriems moka miesto valdyba, j apie 1,000 susirinkusių darfciriausybės “New Deal” (nau- hamR profesįoųalams ir parti
Iš pradžių bedarbiai uždirb-(ninku sukelti nelauktiems išsi- jų tvarkų). Johnson pareiškė, dinti . svetimšalių
vedamam
davo per dienų (dirbdami 4 šokimams.
kad laikraščių skelbiamos kri-[verH^^
|
valančias) nuo pųšešto iki pus 1 Todėl teko iššaukti raitųjų tikos dalis yra sveika ir nau-1
Kad svetimšaliai darbinin-

Nuraminimui iššaukta milicija
ir kariuomenės dalis „

DU MILICIJANTU APDAUŽYTU

Staigiai stisirgl kuij. Jurgis

Paškauskas, Visų Šventų pa
rapijos klebonas ir “Draugo”
Bendrovės pirmininkas. Va
kar vakare jis nugabentas į
Šv. Kryžiaus ligoninę.

KONGRESĄ
Vadovaus Londono klebonas
kun Mažonas, M. I. C.

Pramatoma, kad bus reika
linga apendicito operacija.
“Draugas” linki savo pir
mininkui kuo greičiausio pa
sveikimo.

Pernai vasarų ekskursija iš no chorų. Be to, antroji ek
D. Britanijos į Lietuvą pavy skursija bus kartu ir kilni ntal
ko vispusiškai. Šių vasarų yra dininkų kelionė į pirmąjį visos
ruošiama antroji Anglijos lie Lietuvos tautinį Eucharistinį
tuvių ekskursija į Lietuvę.
i Kongresų, kurs įvyksta Kaune
Ši antroji ekskurrija bus su birželio 29 ir 30 d. ir liepos L
derinta su kita ekskursija, ku d. Per šias tris dienas
ri žada atvykti iš Lietuvos į sis laikinojoj Lietuvos sos t)
Ijondonų, tokiu budu, kad mes nėję iš visur daug lietuvių, su
galėtumėm prisijungti
prie kuriais mums bus lengviau prw
LONDONAS. — Nottingha- kauniškių, jiems grįžtant na- simatvti.
' ♦ į ■1 • • wE
mo katalikų vyskupas J. Mc-1 m*e- Tuo būdu, jei tie sumaMusų ■ ekskursija, jei nesu
Nulty kalbėdamas Birminghn- nymai įvyks, mes palydėsime
kliudys kokios nenumatytos
me pareiškė, kad katalikų ti mūsų tautiečius į Kaunu, o
aplinkybės, išvažiuoja iš Lon
kyba yra džiaugsmo tikyba ir jie mus lydėdami grįš didesnė
dono birželio 27 d., pasiekia
geras katalikas jaučias laimin je kompanijoj ir džiugins mus
gas, kadangi jis yra katalikas. savo draugavimu bei oaino- Kaunu kitų dienų, birželio 28
Prieš 400 metų visa Anglija 1 rnis- Mat, nori atsilankyti į (Šv. Petro vilijoj vakarų 10
jautėsi laiminga. Po to pasi Ijondonų vienas geriausių Kau vai. 10 minučių (22 v. 10 m)

REFORMACIJA IŠPLĖŠĖ
Iš ŽMONIŲ DŽIAUGSMĄ

trečio lito. Bet nuo sausio 23' policijų ir daugiau pėstininkų, dinga, ji duoda gerų vaisių. ,kai būt? Pnipausti specialiais
d. 'atlyginimas 23 prac. bnYOjĮ trukšmadarius buvo paleista
į mokesčiais, tas nė. vienoj kui
Bet kita dalis yra niekas kitas,
sumažintas, nes buvo priimta ašarinių bombų ir trukšmas kaip aiškus kliūčių statymas
val.t^ėj yra ncgir
liai- apie 509 naujų bedarbių. liovėsi. Už priešinimusi ir agi 1
dėtas daiktas
Sių mokesčių ,
■ .
<
krašto pramonės ir biznio gai
tavimų 5 buvo suimti. Be to
rėmėjai sako, kad tuo būdu
Darbininkai buvo nepaten
vinimui.
suimta pora žydelių už kur
NRA adminiatratortn. John kus "n’^ratyta daugeliu nekinti. Sausio 29 d. 11 vai. tu
stymų. Per susirėmimų taip
geistinų svetimšalių darbinin
rėjo atvykti nauja idarbininkų pat pora policininkų nukentė son pakvietė į Washingtonų
kų, kurių Prancūzijoj yra avisus laikraštininkus kritikus
pamaina, bet senoji neužleido jo. Bedarbiams bus padidinta
pie du milijonai. O jei ne, tai
šio vasario mėn. 27 d. Jis no
darbo. Prasidėjo agitacija ir valandų skaičius ir įvesta trys
iš jų tikimasi gauti daug pa
ri, kad tie kritikai viešai pasi
kurstymas. Tada policijos bu pamainos. Dėl to jų uždarbis
jamų valstybei.
reiškusi reformacija išplėšė iš
sakytų, ko jie nori ir ko laukia
vo įspėti, liet nesiliovė. Kaž- kiek padidės.
Prancūzijos vyriausybė šių jos laimę ir džiaugsmų.
iš NBA ir nurodytų šios admokesčių skyrimui yra prienn matracuos paklaidas.
, Y.
Vyskupas pabrėžė, kad ge
„ .
.....
.. 'šinga. Ji požymi, kad dėl to
Be to, per radijų jis palme-,
?
ji
.
ras katalikas neturi savo vei
,
,
.
,
I gah kilti daug nesusipratimii
t-3 YV ashingtonan kovę 5 die- ■
__ k>__________________ de liūdnog ir skausmingos vei
\ eY. ■
au kitomis valstybėmis. Par
BRIUSELIS,
vas.
22.
—
Reuteris praneša, kad Brad
non visų pramoninių kodų au
lamentas to nepaiso. Valstybei de išraiškos, kaip kas norėtų Šiandien įvyksta mirusio bel
būry, AVilkinson and Compatoritetus ir vykdyto juų. Šioje
pajamos reikattngos, iš kur ki tai įsivaizduoti. Palaimintas
gų
karaliaus
Alberto
laidotu

ny-Iaimėjo varžytines Lietukonferencijoje norima perkra
Tomas“ More yra pasakęs?
tur jų negausi
vės.
Gedulingos
pamaldos
—
J
Vos paprastiems ir oro pašto
tyti abelnų kodų veikimų ir pa
“Žmogus gali gyventi dėl dan
iVAKHTNOTON, vas. 22.—
Ocncral Electric kompani- tirti, ar darbdaviai neišnaudo
Šv. Gndulės katedroje, į ku ženklams išgraviruoti ir iš
gaus ir gali būti linksmo bū
NRA administratorius John-i jos vedėjas G. Swope ir gi yra
rias žmonės Įleidžiami tik su spausdinti. Ženklai bus iš
ja darbininkų, ar darbininkai
do.”
soti pirmų kartų liudijo kon- • nusistatęs prieš 30 valandų sa nedaro skriaudos pramonei ir
bilietais.
spausdinti iš plieninių plokš- Reformacijos pasėkos An
greso žemesniųjų rūmų darbo vaitės darbų.
Į laidotuves suvvks įvairių čių intaglio procesu.^. Papra- .
ar abieji nespaudžia vartoto
glijai yra skaudžios. Šiankomitetui.
Nežiūrint to, pareiškia John ju — visumos.
dien Anglijoj apie 30 milijonų kraštų tituluoti asmenys ir pi stuose ženkluose bus Resp,<
•
■*
NUAV
YORK,
vas.
Prezid. Smetonos atvaizdas.
Johnson nepritaria į pra son, turi būt siekiama trum
žmonių nelanko bažnyčių. Vy- liečių rinkti valdininkai.
Įvedus pramonės kodus, sa
Šio
miesto
majoras
La
Guarženkluose, kurie bus
mones įvesti 30 valandų savai pesnių darbo valandų ir di
Yra Italijos sosto įpėdinis, Oro pašto
♦
... •
'
ko Johnson, administracija rdia planuoja jteisėti savaiti skupas ragina kiekvienų krik.lės darbų. Jis yra palankus desnio darbininkams atlygini- užverčiama darbdavių, darbi
jščionį imtis vieningo darbo, Danijos, Bulgarijos ir Sijamo įvairių rūšių, bus paminėtas
ir Girėnod • skridimas.
trumpesnėms darbo valan-i mo. Tuo reikalu tnri būt vei ninku ir vartotojų nusiškundi-; nę žydams šventę — šešta kada Dievo priešai plečia sa- karaliai. Šiandien atvyksta Dariaus
“
j9
___________
doms. Tik sako, kad visoms kiama be atidėliojimo.
Anglijos sosto įpėdinis ir Pran
,naig. Viri nuolat nuriaknn-į Majoro p|anas yra
kad vo veikimų.
pramonėmis netinka tas valan
i cūzijos respublikos preziden
Swopė komitetui rekomen džia prieS kitan, o apie paCina. vis08e
dalyw> kur
dų dnrlx> suvienodinimas.
tas Lebnm.
davo, kad kongresas pravestų save — nieko.
•d
(gyventojų daugumų sudaro
Anot Johnsono, darbo va
senatvės, nedarbo ir gyvas
Policija ėmėsi visų galinių
Adm. Johnson pyipažįHta. žydai, šeštadieniai Ijūtų šven
landos tnri hūt lanksčios. Kur
priemonių saugoti tuos visus
ties apdraudos įstatymus. Prie kad NRA vykdomu padaryta čiami.
reikia, jos gali būt ilgesnės,
aukštuosius vizitorius. Taip • DANCIGAS, vas. 21. —'
Žydai reikalauja, kad jiems
kitur gi. trumpesnės. Ir tuo šios apdraudos fondo sndary- daug klaidų. Vienos jų jau ati
BERLYNAS, vas. 21. — pat imtasi ' priemonių prieš Pastarųjų audjjų metu Balti
būdu galima rasti daugiau dar mo turi prisidėti darbdaviai taisytos, kitos pašalinamos, o būti} leista sekmadieniais ati
Anglijos vyriausyliės specia numatomas radikalų demons jos jūroje netoli Hela nusken
dar kitų bus mėginama išveng daryti parduotuves.
lm Išdarbiams.
ir darbininkai.
lus pasiuntinys per visų dienų tracijas. Radikalai reikalauja, do anglinis' norvegų laivas*
ti.
turėjo pasitarimų su kancle kad Belgijos monarkija būtų Hardy. Su laivu žuvo visa K
riu Hitleriu ir kitais Vokieti pakeista respublika.
v^rn įgula.
jos valstybės vyrais ginklavi
PO DU DOLERIU DARBI
mosi klausimu.
A
Tas specialus pasiuntinys
NINKAMS
.* v
VIENA,
vas.
22.
—
Austri

AYASHINJGTON, vaR. 21.—
AVASHTNGTON, vas. 21. —
yra kap. A. Eden. Jis pirmiau
AVASHINOTON, vas. 21. — jos vyriausybė atšaukė visam
Kongreso žemesnieji rūmai Šen. Wagner, dem. iš N. Y.,
I aplankė Paryžių. Jo tikslas
HVLL, Que., Kanada, vas.
pravedė krašto administraci ir šen. Costigan, dem. iš Colo., Iš viso krašto siunčiami vy krašte karo stovį. TaR reiškia, yra Praneūzijų sutaikinti sui21. — E. B. Eddy kompanijos
Chicagoj baigės anglių ve-,
jos sudorotų naujų mokesčių pagamino prieš linčius at riausybei protestai dėl jos su kad nutraukiamas ir karo teis Vokietija ginklavimosi reikale miręs direktorius S. S. Cusbžėjų streikas. Ktreiką atšaukė’
manymo steigti W. Virginijoj mų veikimas prieš sukilėlius
bilių — 258 milijonų dol. su kreiptų bilių,
ir, jei kaip, atnaujinti nnsigin- man užrašė vienam tūkstančiui
anglių vežėjų unijos sekreto
socialistus.
valdiškų baldų dirbtuvę.
mai.
klavimo konferencijų.
šios kompanijos darbininkų
Jie pareiškia, kad linčius
rius ,L Anderson. Nesužinota,
Prieš (tų sumanymų protesVyriausybė
paskelbė, kad
I'ž bilių balsavo 388 atsto gali išgriauti tik federalinė
Ofieialam vokiečių praneši- po du (Joleriu kiekvienam. O
kokiomis sąlygomis tas (išda
tuoja baldų gamintojai ir dar
vai, o prieš — 7.
Vjrianayhė Atririroa valstybė,.Wainkli Pažymima, kad vy. Austrija mielai sutiks tartis J me pareiškiama, kad su Pran turtų jis paliko arti vienų mi ryta. Tik žinoma, kad Ši vežė*
negali_Jo padaryti Per daug riausybė tuo savo žygiu pa- su Vokietijos vyriausybe eko-1 cflzija susitarti yra sunkeny lijonų dol. Viskas tenka jo jų unija suskilo. Dauguma nanomiškais reikalais, jei Hitle-Įbių, tačiau yra ir galimybių. namiškiams.
UOŠVIŲ MOTINŲ DIENA politikos.
rių išėjo iš senosios unijos ir
kirs baldų pramonę.
ris pripažins Austrijos nepri
Vokietija nori įsigyti ati-j-------------- ------- sudarė naujųjų, kadangi sencH
klausomybę.
'AMARILLO, Tęx., vas. 2h
tinkamų oro laivynų, kad ir MIRĖ PLOKŠČIŲ KLEBC
29 ŽIW0 RYTUOSE
ji unija yra rakieterių viršiMAŽINA PIENUI KAINĄ
Iš visako mataųi, kad po ka Berlyno apsaugai.
— Kovo m. 5 d. čia skirta mi
Nurodo,
NAS KUN. KRAKAITIS
‘’Hnkų rankose. Nežinoma, kaip
NEW YORK, va®. 21 —
Try® didžiosioR Cbicafo pie ro su socialistais sustiprėjo kaip daug kaiminingos valsty
nėti uošvių motinų diena, kad
klosis naujai unijai. Už jų s
tuo būdu paneigti įprastą vi Sniego pCgne ir viennln meta 1,0 k‘""pani'°’
P“; kanclerio Dollfusso pozicija. bės yra ore apsiginklavusios.
Vakar Pluokščiuose mirė
vi valstybiniai autoritetai.
nui kainų iki 9 centų kvortai. Įsivyrauja austrų fašistij or Prancūzija gi, kiek žinoma, kun. Albinas Krakaitis, vietos
sur šių moterų juokaujamų pa
rytinėse valstybėse žuvo 29
ganizacija.
šiepimų.
Buvo 10 centų.
yra priešinga tos rūšies gin parapijos klebonas.
asmenys.
_______________
________________
klavimuisi.
Spėjama, kad nukentėjusiųMorrison viešbuty, Chioa- l LONDONAS, vas. 21., —
Už mirusio belgų karaliaus
MANILA, vas. 21. -*• NuCfirCAGG TR AFYLIN1
sielų šiandien pamaldos įvyk jų gal T)us daugiau. Su kai ku goj, vakar norėta pagrobti lei- Pranešta, kad 58 valstybės
SPRINGFTELD ,111., vas. ’ kentėję dėl potvynio apie 2,mokėjusios
skolas 22. — L^gialatura nusprendė (000 žmonių Samnr provincijoj, — Numatomas pragid 1 rėjii
sta ir ftvč. Vardo katedroj, riomig apylinkėmis dar nega-1 dėjų E. P. Adler iš Iniros. 1 sustojo
limi susisiekimai.
Vienas piktadarys Ragautas. Anglijai.
Chicago.
į salinnns grąžinti barus.
t reikalingi maisto.
ir šalčiau.

BELGŲ KARALIAUS LAI ANGLAI SPAUSDINS LIE
DOTUVĖS
TUVOS PAŠTO ŽENKLUS1

JOHNSON GEIDŽIA
VALANDŲ NEVIENO

Reikalinga apdrauda
kų senatvės, gj

29 ASMENYS ŽUVO
RYTINĖSE VALSTYBĖSE

ANGLUOS SPECIALUS
ATSTOVAS BERLYNE

PRAVESTAS NAUJAS
MOKESČIŲ BILIOS

KONGRESAS TURI BIUŲ
PRIEŠ LINČIUS

BALDŲ GAMINTOJŲ
PROTESTAI

AUSTRIJOJ ATŠAUKTAS
KARO STOVIS

14 ŽMONIŲ

BAIGĖS ANGLIŲ
, STREIKAS

oTaš

',JI

«

•
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įlinky, neteisingumų ir net kriminalistų, ku
Katalikų pareiga veikti iv' kupų, vadovaujamo vyriausio
rie gružų Amerikos vardų teršia.
kariauti vadovystėj savo va-j jo vado ftv. Tėvo; ar nenuodų,
yra aiški, bet kaip jie ga-1 stabu, kad Katalikų Bažnyčia
lietini kasdien. Vftskyru* sekmac lenlųs
Nieks neabejoja, kad dabartinis Prezi
PRENUMEltATOS KAINA; Metama — (6 00, Pu
Ii pasiekti ką nors gero vado ! su nepaprasta mašinerija, kaip
ltu — $3.60; Trinia mėneaiuuia — >2.00; Vienam dentas F. D. Kooseveltas Vašingtono dory
Ui — 76e. Europoje — Metama ,7.00; Pusei m«vystėrj savo vyskupų! Per 01- pasaulis išdalintas į diecezi
*4 00. Kopija .03c.
bių yra paveldėjęs. Jis yra tikintis, doras,
Skelbimu kainos prlalUnči’ainos pareikalavus
: ganizacijus, per vieningų vei- jas, diecezijos į diuarijas, di
teisingas ir drąsus. Jis myli žmones ir jų
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrųjei neprašoma tai padaryti lr nepr&lunčlama tani
Draugej kinių. Vienas nieko gera neg- naruos į parapijas su kuni
gerove rūpinasi įteikia dėl to linkėti, kad jį Malda ir Akcija Turi
paito ienkių.
gali nuveikti. Tik sujungtos gais ir žmonėmis, kurie yra
pasektų jo padėjėjai, jo valdininkų armija
lektorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
Didelis
veikėjas
kun.
Chas.
elbimai sekančiai dienai priimami iki
“
L
’
nus
quisque
prozinio
šuo
jėgos neša gerą sėkmių, kaip geri darbininkai; ar nenuosta
ir kad, Dievo Apvaizdai padedant, netrukus
The
Fowlers
’
iŠ
Indiana
val

5 vai. po piet.
uuxiliabitur
”
(Kiekvienas
pri
jau yra pasakyta: vienybėje bu, kad praeity mes neturėjobus nugalėti visi sunkumai ir kliūtys, kraš
stybės,
ragindamas
tikinčiuo

valo
gelbėti
savo
kaimynui).
išlaikysime — suskilę pakn- me didesnės katalikų akcijos?
I
tas bus išvestas iš nelemtosios depresijos ir
sius
per
“
Our
Sunday
VisiDabar aš prieisiu prie to
“DRAUGAS'’
ksime. Kitaip sakant, mums
susilauks gerovės.
Ar mes miegame?
vasario
tor
11
1934 m.
reikia organizuotos, vieningos klausimo iš antros pusės. Ar
Bus _ L1THUAN1AN DAILY FB1EN.D
Mes, lietuviai, nuoširdžiai galime didžiuo No. 41, rašo labai įdomų striAr
tai
nėra
faktas,
kad
Publlahed Daily, Ezcept Sunday.
akcijos. Darbininkai žmonės yra pavojus didelei organiza8UBSCRIPT1ONS: One Yeui — ,6.00; Slx Montha
tis, kad kovose dėl šio kruBto nepriklauso psnį apie Katalikų Akcijų. To katalikai pamiršo ar nepaiso niekuomet nebūtų nieko iško-į vijai, veikti vadovaujant liie*,.60: Three Montha — ,2 00; One Month — 75 c.
epe — One Year — ,7.00; 81x Months — ,4.00; mybės Didžiojo Vašingtono dešiniųjų ranka straipsnio mintimis noriu pa šių svarbiausių principų. Ba
voję iš savo darbdavių, jeigu Į rarcbijai? Ne Dėl to, kad Šv.
r —- .oic.
advertlslng In "DRAUGAS” brlngs best reaulta.
buvo lietuvių tautos kilmės žmogus — gene sidalinti su “Draugo” skai žnyčios yra šventa pareiga pa
nebūtų susiorganizavę. Nė vie Tėvas yra uždraudęs katalikų
▲dvertlMlng ra tęs on appilcatlon.
žadinti mus iš miego, bei le nas politikierius negali laimė- organizacijoms veikti partiza
iUGAS” 2334 S. Oakrey Avė., Chicago rolas Tadas Kasciuška. Tas faktas mumyse tytojais.
turi kelti pasididžiavimą, o mūsų jaunoji ka
targo, ir pasakyti mums. — ti be. organizacijos, ftį taisyk- nų politikoje. Religinės orga“
Paraginti
ftv.
Tėvo,
ir
su

rta turi semti sau įkvėpimų kelti ir lietuvių
“llora esi jam nos de senino
visiem6 ,inka. Amerik(w ka nizacijos, veikdamos be poli
tarty su kitais hierarchijos
tautos ir šio krašto garbę.
nariais — mūsų mylimi vys-bUrgere ’
.
‘ talikai privalo būti organizuo tikos, daug gali gera padary
DIENOS KLAUSIMAI
kupai dar kartų kreipia niūsųi Neužtenka pa&kyti. Vieš +į jf vįenįngi.
ti. Jeigu Šv. Tėvas praeity pa
dėmesį į Katalikų Akcijų. Naui^atie’ Viešpatie . e*5 Priva t paktas, kad katalikai suda- smerkė kai kurias organizaci
, -v . , •
....
ilome veikti. Mes turini atnn, ,v.
I
aa
iš
tokio
susirūpinimo
ne;
.
.
.
,
ro
didžiausi
narių
skaičių
A- jas, kaip tai: L’A'ction FranPcrnai Cliicaga minėjo šimto metų 'Su
..........
riti tai, kad jeigu kareivis no-;
. .
...... caise, pasmerkė dėl to, kad
. „ ,
'menkoje, nieko nereiškia, jeiViename anglų katalikų laikraštyje įdė kaktį nuo savo įsisteigimo. Ta proga suor gali būti užginčijama; maldai .
ri nugalėti savo priešų karo
..
.
.
ta gražus paveikslas, vaizduojantis generolų ganizavo pasaulinę parodų, karių aplankė 23 visuomet buvo ir bus galingas, , ,
.
.
. . i gu jie nėra organizuoti. Dvi- jos iš tų organizacijų bandė
lauke, jam neužtenka maldos
....
Jurgį Vašingtonu, klūpantį karo lauke ir mėl milijonai žmonių. Lietuviai toj parodoj nei įrankis, bet ak(*ija ir veiki
, . ,
,
x
- * dešimts du milijonai gali su- padaryti politinę partijų. Te
— lis turi kų nors daryti; jis'
x.
x
t "
iais. Prie paveikslo pridėtas parašas: pavilijono neį šiaip jau skyriaus neturėjo. mas taip pat reikalingas. Ne
...... x
, ... daryti netvarkingų minia vie- gul katalikų organizacijos sto
. .
.
.
*
užtenka pasakyti: “Viešpatie,! tun veikti, jis turi kariauti. ' toje
tikėjo ’
gerai reguliuojamos ar- vi nuošaliai politikos; iš ka
Pasitenkino surengę Lietuvių dienų.
Taip i>at ir kariaujančios Ba-1
Viešpatie”. Gyvenimas yra
m i jos. Devyniasdešimtas nuo talikų akcijos Amerikoje nie
Jurgis Vašingtonas nė vieno didesnio zy
Mūsų skaitytojai jau žino, kad pasauli kova. Kristaus kareiviai, pri žnyčios nariai — Kristaus ka- Į šimtis Prancūzijos gyventojų ko blogo neatsitiks.
le nepradėjo nepasiprašęs Dievo pagalbos.
reiviai privalome veikti, pri- i
Mes turime pasitikėjimų sa
I. ir jo vadovaujamoji kariuomenė, kariau- nė paroda ir šiemet dar bus. Ji atsidarys valome veikti, nes turime ka valome kariauti vedami ftv. i yra katalikai, nors iš vardo,
birželio
mėn.
1
d.
Tikimųsi,
kad
ir
šiemet
ji
riauti,
jeigu
mes
norime
išga

bet
nuo
1877
metų
Prancūzi

vo vadais, vyskupais. Tiesa,
su galingais priešais dėl šio krašto neturės gerų pasisekimų. Daug dalykų naujai nyti savo sielų, ir norime pa- Tėvo, vyskupų bei kunigų. Ne i ja dažnai buvo valdoma Baž jie nėra neklaidingi. Yra sapEJausomybės, daug vargo kentėjo, su dau.....
x
i
•, I įsivaizduokite ir nemanykite,'
perorganizuojama. Prisideda kelios naujos gelbėti
savo draugams sielos 1
. .
.... nyčios priešų. Ispanijoj taip j koma, kad Napoleonas III kanepasisekimų turėdavo susitikti. Buvo
kad vieni vyskupai ir kunigai
, . . _
.
Luropos
valstybės.
\
isai
parodai
manoma
prįišganymo
reikaluose.
Kartais
.... x. .
. .
,
,
i pat persekiojama katalikai ne lbėdamas apie vienų Prancū
aėntų, kada, rodos, jokios vilties nebuvo
atlikti kariavimo darbų> .
x - ,x , , ■
•
išrodo, kad net ir taip vadi turi
„
, .
, •
i [paisant fakto, kad ispanai di- zijos vyskupų, kurį rašytojas
;ti. Kiek daug buvo pavojų būti visai duoti rimtesnį tonų.
Karo lauke generolai neką- ...
.
. .
ii
x • dziumoje yra katalikai. Aadi- ir dabar tebegerbia, yra pa
Itrihžkintais. T ačiau Vašingtonas nepasida
Bet kas bus su mūsų tauta ? Ar ir šie namos Kariaujančios Bažny nauia,
jie ne ginklo neturi.'
_ .. z . T
čios nariai, yra apimti kokios .. . .
. ,
.... , nas, Prancūzijoje ir Ispanno- sakęs: “Ak tie vyskupai; kuo
Jo energija, krašto meilė, troškimas'iš- met ji pasiliks be atstovybės?
Kanavimo darbą atlieka kar J
tai miego ligos. Jie aktualiai
je kas nors negera jų organi met jie kartų įgauna šv, I)va;
roti žmonėms laisvę, o ypač jo gilus tikėŠiuo reikalu susirūpino negausinga lie nupuolę į dvasinį letargų. Val reiviai vedami karininkų. Nezacijose, arba katalikams try- šių, jie būną pilni velnio”. Ma
£8 nugalėjo visas kliūtis, sunkumus. Tikėtuvių grupelė, ftis tas planuojama. Apie tai domi savymeilės ir materiali nusinpnkite. Jūsų vadai Ka- j ksta katalikiškos akcijos. Atytis, kad* Napoleonas buvo
\!galybe Vašingtonas užkrėtė visus savo
Baz.nvcioie, jūsų vys.
,
,
jau sužįnojo ir Lietuvos vyriausybė. Ar kas nių motyvų, jie visai uzmir- talikų
,
......
,
.
1
menkoje
mes
matome
kad
orapsivylęs paskirdamas vysku
Įdėjus, visų kariuomenę ir dėl to kraštų I
....
„
v, ,
iš to išeis — tuo tarini sunku kų pasakyti. šo pareigas kas link Dievo ir kupai, jūsų kunigai neapleis
..
iii
gamzuotoji
mažuma,
uždeda
pų Parisis į Arras vyskupijų.
^privedė prie nepriklausomybės. .Jis buvo tik
pavojingoje valandoje. į °
*
Mums rodos, kad ta< daug pareis nuo to, kitų žmonių. Praktikoje jie jūsų
T.
. .
. v . . i savo godumus ant neorgam- Mes privalome ne tik norėti,
ras tėvas visiems savo pasekėjams ir pilna
,
Jie tik nuves j karo priešakį,
.
°
kaip į parodoj dalyvavimo reikalų pažiūrės ignoruoja Dievo prisakymus.
u
i;rt,zuotos didziupios.
bet pasiryžę kariauti sykiu su
• to Žodžio prasme vadas. Ne be reikalo Va. .
,
bet išveš jus pergalėtojais. Jie
Lietuvos vyriausybė. Jei ji daromiems pla ‘Mandavit
unictiįque de pro- ......
. ........................ rr.
...
.
_ . .
,
[avit unicumue
v
I savo vyskupais, su tokiu paingtonas yra vadinamas Jungtinių Valstybių
,
,
nebijo kariauti.,Jie nebijo un- Privalome būti organizuoti
nams pritars, gal ir turėsime atsk^r^.pavUi Simo šuo"
'
----.....
uio . (Jis davė įsakv, x
\
,
į sišventimn, su kokiu geri pativu. Tų vaidų jis užsipelnė flPl to, kad myšiam baisiam kare
jon, garsiojoj Chicagoa parodoj. 6w klausi- Į n|us kiakviennm> tink jo kai , rties, . liet
y .
i
. v v, • i Amerikoje gyvenančių kata-i rjjotai atsako į tėvynės balsų:
fejo žmones, jiems dirbo, vadovavo, tikėjo j
prieš neteisybe, prieš istvi- ...
.
.
.
d
‘
J
*
mas turės paaiškėti už keletos dienų.
„L .. .. 'llkV organizavimas ir veiki“fž ginklo, piliečiai! Te
myno) — Eccles.
■. , . /
..
laisvų ateįtį ir dėl jų kovojo.
- J '
•
,
j rkimų jie reikalauja iš jūsų
•
•
•
mas būtinai reikalingas. Ne gul kiekvienas geras katali
. Labai yra gražu, kad amerikiečiai VuDe. nupuolusių katalikų ir , ne tik maldų ir aukų, bet jū- į
Daug lietuvių kolonijų minėjo Lietuvos I nepaisančių katalikų, daug y-'Sų kooperacijos — jūsų akci- sąmoninga yra manyti, kad kas išgirsta balsų vyskupų —
jtonų be galo brangina ir jo atmintį gervelnias jau mirė arba nustojo “Į akcijų, katalikai!”
Jis to yra vertas. Jei ne Vašingtonas, jo Nepriklausomybės šventę, bet toli gražu ne I ra tokių katalikų, kurie eina! jos. Nors iš katalikų jie tiki-j
veikęs.
;us tikėjimas į Dievo Apvaizdų, kažin ka visos. Kodėl? J tų klausinių kuomet nors reiks į bažnyčių, reguliariai priima i Sj katalikiškos akcijos,
Apie mus pačius
sis kraštas būfų išsilaisvinęs iš žiauriojo atsakyti ir kolonijų vadams tikrai teks vėjo ftv.
Besistengiant veikti bei ka-[ “Si vis pacem, pora belv. Sakramentus ir duoda už-į
užPažvelgus į mūs pačių gvNejaugi kolonijoj nebeatsiranda nė vieno lie laikymui bažnyčios kiek jie i riauti už savo sielos išganv- lum. ”. (Jeigu nori taikos, būk
iešo priespaudos.
...
TV IL
■
, ,
,
,
. i
v
,
»
,
x
•
'pasirengęs
i
karų).
Jeigu
turi
veninių
matome,
tuvio
patrijoto,
kuriam
rūpi
mūsų
tautos
rei

išgali, bet daug randasi to- lnų, už bažnyčių, gal, atsiras
t
i
* .
’ kad ir mes,’
.Tikėjimas Vašingtonu padatrė doru ir-teigerų kariuomenę ir gerus dar- i katalikai, neparodėme ir neTię vadai, kurie sekė jo pėdomis, taip kalai ir kuris galėtų paimti ant savęs inieia- kįų, kurie užmiršo šiuos tris noras kariauti už tiesų, uz
bininkus, mažai kas drįs ta parodonje didelės Katalikų Ait užsitarnavo pagarbos. 0 kaip būt gera, tyv, Uutos šventėj tinkam, paminėjim, an- pagrhldiniu8 kataliky3tės pri-' krašto ir žmonijo. gerovę. Ma
ncipus; Pirmas — kad be at-1 sų laikais daug yra tokių, ku- ve užkabinti arba skriausti. kcijos. Turėdami tiek daug
yri višt valstybių vadai paveldėtų Vašingtono rengti?
Ar tai nėra nuostabu, kad bažnyčių su parapijinėmis mo
•
*
*
. gailos nėra išganymo; antras rie su pasididžiavimu sako.
tikėjimo ir teisingumo dorybes. Koks šis
kyklomis, kurias lanko ir bai
ritas būt laimingas, jei visi valdininkai, Į
ftv^ Kazimieras yra mūsų tautos globėjas, i— kad katalikai ant šios že-.kad jie esu pasiryžę kariauti sena draugija, žinoma kaipo
gia tūkstančiai berniukų ir
t prezidentu, liaigiant paprastu at- ’ kurio šventė pripuola kovo mėnesio 4 <1. A-J
X™ Bažnyčios kariaujam j už savo teises. Gerai, mieli Romos Katalikų Bažnyčia, su
' mergaičių; turėdami mergai
ro miesto tarnautoju, liūtu tikinti, teisid- 1 menkos lietuvių katalikų visuomenė tų die-1 tieji nariai; trecias — kad; draugai, bet yra dar kas nors savo patyrimu per dvidešimts
čių Akademijų, Bernaičių Ko
•ir dbri, kaįp pirmasis prezidentas Jurgis 1 nų turėtų tinkamai paminėti. Mūsų jaunimas nies aktualiai esame atsako- j svarbesnio negu kariauti už šimtmečių, su šimtais milijo-'
legijų, ligoninę, vienuolynus,
iriingtemas. Be abejonės, kraštas nebūt su- ' ypatingai tuo reikalu turėtų susirūpinti, ftv. mingi už savo draugų sielas, savo teises, dar yra kentėti, nų narių, su stebėtina mašine
spaudų, ypatingai katalikų
ifittęs tokio dididio ekonominio ir finansinio Kazimiero pavvzdį sekdamas mūsų jaunimas nes mes privalome jiems pa-! išpildyti savo pareigas ir ka- rija, su daugybe kompetetenĮ gelbėti išganyti jųjų sielas. ' liauti už tiesų.
(Tęsinys 6 pusi.)
*io, jis būtų laisvas nuo korupcijų, kyši- bus doras, katalikiškas ir tautiškas.
gų karininkų kaip tai: vys-

“DRAUGAS”

Gavėnia - Paraginimas prie Kitatiki
Akcijos

PASAULINE

VAŠINGTONO

DIENOS

PARODA

MINTYS

vė.,

liaus kapitonų, kad jis nuvestų jų į Or
leanu išgelbėti miestų nuo anglų apguli
i / Orleano Mergelė
mo. Niekas nieko nežino: nė tėvas, nė
motina. Jeigu žinotų, būtų uždraudę jai
Pasin iniisi ant palangės mergaitė, ku
ten važiuoti, o tuo tarpu ji būtinai pri
rios
gražų
veidų
puošia
dvi
šviesios
auk

Pastiba. — Penktam šimtme
valo važiuoti.
so
kasos,
pora
gražių
juodų
akių,
galvoja
čiui atminti, nuo mirties tos gar
Ilgai žiūri į sniegu ap<lengtų upės
sios karžygės ir didelės Švento apie dangiškus paraginimus. Tiek daug
sios Joanos Arkietcs, paruošiau ši kartų ji buvo raginama ir dabar galuti- slėnyje baltų kaimelį, kalnų apsuptų, ku
rie dengia perlų spalvos horizontų. Svei
rašinėlį. Manau, kad skaitytojui i nai
vcn’ia
darbams.
kina mylimų bažnyčių, kur tiek buvo mel
nenusibos skaitant.
Tenai, sodelyje, kai dar buvo mažu,
dusi, praleidusi tiek laimingų savo sielai,
lik trylikos, metų, pirmų kartų ji išgirdo
Pašaukimas
įsimylėjusiai Dievų, valandų. Sveikina
dangiškų balsų įr jai jiasirodė ftv. Mykomažus namelius, kur žmonės, susėdę ap
1428 metų žiema. Mažame sniegu upi
: lūs Arkangelas. \'ėhau, kai su broliais ar
link židinį, pasakoja apie karų tarp pran
pustytume bežnytkaintyj“ saulutė škicui
; sesutėmis ginė galvijus į- ganyklų prie
cūzų
ir Imrgundų ir nė nemano, kad iš jų
Mm raio balzganų šviesų — popietis, tiraMozos upes slėnių, arba į kalnelį, kur bu
ittmcĮ Balnelyje, šal<> ftv. Rcmtdžio hirinv- vo tsle'ir pytis, ir ten džiaugėsi ftv. Kot- bažnytkaimio ruošiasi išvykti Įiergalės pa
ėiirs žiūri pro langų septyniolikos meti: i irios iv ft\. Margaritos apsireiškimais, siuntinys. Sveikina kalnus ir klonis, pa
mergait-'1 iri svajoja. Tai Joana čirkietč. į Paskui, vis dažniau ir liažniau, kambary kalnes ir pievas, kur laukų darbuose pra
leido savo nekultos kmlikystės dienas.
Nmižtlgo ji Uuės išvažiuoti iš savo kaime
Į verpdama ar ai sdama, bažnyčioje melsPAskiti, susidedu rankas, ilgomis blalio ir eiti p,flš dAtę D«rutulu l.oxard'ų į
! datuosi, semdama prie šaltinio vandenį.
-Fetit Bnivy.’į, arti prie Vabonliuus’o, iš
J girdėjo tuos balsus, kurie jai pasakojo ksii'uiomis uždengia savo gražias akis, pa
kur lengvai galės prisistatyti jais kara I apie dideles Prancūzijos karalystės nelaimaldžiai nulenkia galvų ir meldžiasi. Jau
imus kapitonų. Niekas nieko nežino apie i mes ir vargus ir ragino ją skubėti į panos mergaitės malda, kaip smilkalas, ky
. jBs kilnius sunmnvmns...
1 galbų. Bet ir dabar, ir dabar (ie halsai la prie x\ukščiausįi)jo Sosto ir prašo paib ’ai re jos sumanymai. Tai ne jos jai liepia eiti į Vaulcouleurs’ų pas kara laiminibio dėl savo gimdytojų, draugų ir
Br. Raimundas M? šaulys, O. P.

valia, dėl kurios ji mano pradėti veikti.
| Tai Dievo valia. Apie tai jai buvo aiškiai
apreikšta.

pažįstamų. Prašo savo širdžiai energijos,
o savo karaliui garbės.
Pas Karalių

v
Paskutinės 1429 m. vasario mėnesio
dienos. Po saulėleidžio iš Coudray pilies
išeina grafo Yendome’e lydima Joana Arkietė. Ji nusikirpo savo ilgas aukso kasas
ir dėvį šarvais. Jau penkiolika dienų kai
ji juos dėvi ir su jais, ant jai padovano
to dėdės arklio, jojo šimtų penkiasdešimt
kilometrų tarp girių ir upių, tokiame šaltame ore, anglų ir burgundų užimtais ke- j
liais. Dabar ji eina j>as karalių. Prieš tris
dienas, kai kų tik buvo atjojusi, nenorė
jo jos prie karaliaus prileisti. Karaliaus
VU patarėjai prelatai jų išegzaminavo,
ištardė ir tarėsi tarp savęs. Bet jos žoilžių
sujaudinti ir bijodami dėl Jabai jiavojin
gos Drlcano padėties, kuris tuoj galėjo iš
tekti anglams, pagalios nutarė pristatyti
jų karaliui. Dabar ji eina pas Karolių
VII. KaraliaSųį dvaras jos laukia.

•

Vandenie’o grafas įvedė jų į pilį. ftalia jo einu drųsi, suspausta šarvais, mer

gaitė. Išilgai didžiųjų laiptų, stovi išsirikiavę karaliaus ginklanešiai. Praeina pro
aukštųjų karininkų prisigrūdusius prieš
kambarius. Įeina į didžiųjų salę. Tik per
žengus slenkstį, truputį stapteli: didžiu
lę salę ištaigingai apšviečia penkiasde
šimt sidabro kandelabrų. Trys šimtai žmo
nių, tarp kavalierių ir damų, vaikščioja
būreliais šnekučiuodami. Visas tas ūžesys
kyla ligi ąžuolinių lubų ir atsimušdamas
aidi kaip bičių avilys. Bet kaip tik pa
stebi tarpdury stovinčių šaunių mergaitę,
pergalės pasiuntinę iš Domremy, visi Mi
stoja ir tyli. Šarvais apsivilkusi pieme
naitė truputį krūpteli: visai nepapratusi
tokioms scenoms. Bet greit sugrįžta jos
pirmykštė drąsa ir ji eina tiesiai prie ka
raliaus. Karolis VII susimaišęs tarp ap
linkinių dvariškių ir vilki laimi papras
tai. Žinodamas, kad Joana jo nepažįsta,
norėjo jų supainioti savo klausimais nuo
pat pirmojo pasimatymo. Bet dangiškų
balsų vedamu mergaitė neklysta ir pri
klaupusį prie jo kojų, sako: “Teduoda
jums Dievas laimingų gyvenimų, galingas
karaliau”.

v.

r’ .

bai Lietuva buvo jau netekus užplūdo Lietuvų, pradėjo ją
savo pakraščių — jie tapo nu- plėšti, pradėjo deginti kaimus,
tųutinti, sulenkinti. Ačiū tai sodybas ir visokerioąmi gyvoglobai mūsų dvaruose jau ska- ntojus skriausti, kuomet len
mbėjo rusų, arba lenkų kai- kai ištiesė savo plėšriuosius ne
bos. Dvarų savininkai jau bu-I gus Lietuvos link, Lietuvos pi

K E D A K C 1 .1 O S A D R E S A S :
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
P. O. Box 542; Bridgeville, Pa.
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Telephone Hemlock 2204

INDIFERENTIZMAS

RA E LAS: — Jonai, Dr. Au- gn

tas pasukojo man, kad ir kiti;^

tikėjimai vra geri, kaip ir ka•
.
Ni
talikų. Tat, kam aš turiu būt i kataliku jeį ir kiti tikini- . .

bu
mai gen?
.JONAS: — Raidai, ne tikjįf
v ienas Dr. Autas taip sako. , nil

Daugelis žmonių kėrtoja tų pa į
čių klaidą Tai yra. Raidai, šių
laikų žmonijos dvasios liga. IjjTie, kurie taip sako, labai su- j

akiai serga, bet įie nežino sa- . •
/

.

.

vo ligos. O toji liga lai yra

Zll

baisi bedievybės liga, vadina- .
. ...
.
lei.
„ ma -— indiferentizmas. Niekas I .
f'
....
....
. I«.
negali taip greitai žmogų prigauti bei jį apvilti, kaip indiferentizmas. .lis aptemdo žmogaus akis, kari nematytų tie-1 •
sos; apsuka protų, kad nesu-L. 1
prastų tiesos; sugadina širdį, Į
kad neieškotų tiesos. Pav., jei sa
valgysi sveiką, ar sušvinkusią I
mėsą, ar bus las pats? Taip pĮ
yra ir su tikėjimu. Imsi svei- į
ką, tikrą Dievo įsteigtą tikėji- j
mą, ar kokio pasileidėlio iš
galvotą, ar bus tas pats? In
diferentizmas yra protestantų
meškerė, kuria jie pagauna
daug žuvelių, tai yra žmonių,
kurie nepažįsta tikėjimo ir
nenori jo pažinti. Protestantų
mokslas yra: imk tą tikėjimą,. .
*knris nieko nevaržo ir neuž- ir
f deda jokių pareigų, net nei ge,s*
rų darbų nereikia; tik tikėk ir s'
būsi išganytas.
M
Jeigu visi tikėjimai vra ge-p(

ri, tai taip pat geri ir visi vai•štai, nežiūrint, kaip juos var-^'
tosi. PaV., aršenikas yra dide- J1
Ii nuodai, bet tuo pačiu sykiu P
jis yra geras ir labai nandin- 11
gas, jei jo imsi sulig gydyto- a
jo patarimų. Taip ir tikėji- K
mas, jei jis nebus autoritetin- n
gas, Ims pavojingas.
’
a
Stebėtinas dalykas, Raidai,
kaip daug yra žmonių, kurie t
nesupranta savo tikslo! Jie r
dienomis, naktimis rūpinasi, k
kad išmoktų, kad suprastų sa- p
vo biznį, kad pakiltų politi-'j
ikoj, kad užimtų svarbias vie-į t
ras, kad daugiau pinigų uždi-Įr
- "btų, bet nesistengia suprasti
, amžinos savo sielos padėties.- t
' f) tai vis yra indiferentizmas. r
RAULAS: — Argi negalėtų t
būti vienas tikėjimas taip ge
ras, kaip ir kitas?

,
f

JONAS: — Ne, Raulai. Tai
didžiausia kontradikcija, kad
du dalykai, vienas kitam priešingi ir abu būtų tuo pačiu
kartu teisingi. Daleiskime, ar

1
)

j
i
i

t» esi Raidas, ar nei Ar gali j
i čia būti abi tiesos? Arba, a? I
Z sakysiu, kad šis drabužis yra .

raudonas, o tu sakysi, kad juo i 1
das. Ar abu tuo pačiu kartu
galime būti teisingi?
RAULAS: — Žinoma,

kad

ne, nes tai yra kontradikcija.
JONAS: — Tiesa, Raidai.
Taip ir visi tikėjimai negali
būti teisingi, nes yra tik vie-į

ne, greitu laiku ir kitas ren-- .
giasi įsikurti. Žemės reforma
sutvarkyta, lenkybės lizdai —"
dvarui išparceliuoti ir išdali
nti bežemiams. Bankinės įstai
gos stiprios, mokslo žmonių
skaičius sparčiai auga, dainos
ir muzikos srityje stebėtina
pažanga padaryta. Depresija
nekankina Lietuvos taip skau
džiui, kaip kankina kitus kraAlus. Yra kuo džiaugtis, kuo
didįiuotis.

TAUTOS ŠVENĘ
ŠVENČIANT

vo ne tik ne mūsų, bet pata- lietini, kas gyvas, šoko savo
po atvirais mūsų tautos prie- brangių žemelę ginti. Atgijo
šais. Mūsų neskaitlingi inteli- Vytauto ainių narsumas ir kagentai, profesionalai, negalė- ržygiškumas. Prisiminė mūsų
darni gauti užsiėmimo savo Tė bočių kovos su kryžeiviais, lie
vynėje, turėjo dangytis Rust tuviškas kraujas užvirė. Vyjos gilumon, tenai, prisigerda- rai metė žagres - arklus, stuvo rusų dvasios, vesdavo žmo- d
nas ruses, lenkes, arba vokie- k
tęs ir dažniausiai žūdavo Lie- k
tuvai. Pasilikdami svetimų £
globoje, mes priauginome ki- i
toms tautoms vadų, rašytojų 1
ir dainių - poetų, kurie dirbo ?
ir dar šiandienų kai kurie te- ?
będirba sveti mijjų naudai, o Į1
mūsų nenaudai. Kas nežino, I
kad toks Kosciuška, Mickevi- i
čius buvo lietuviai, nors len- i
kai juos savinasi ir jais did- 1
žiuojasi. Kas nežino, kad toks
Pilsudskis, tokie Skirmuntai, ,
Zaleskiai kų Lenkijų valdo, y- ,
ra lietuvių kilmės, tik, deja,
išsigimę. Svetimųjų globa tat
buvo Lietuvą jau palaidojus
ir jos vardų iš žemlapio iš- .
braukus. Pasiliko mums tik
■ viena šiaudinė bakūžė, pasili
ko mums tik kaimietis su lie
tuviška kalba ir dvasia. Tai
gi, kuomet pasigirdo balsai,

. kad reikia jungtis vėl su rut sais, vokiečiais arba net su
, lenkais, pasipylė protestai iš
į visų pasaulio kampų, kur tik
radosi nors mažas lietuvių bū, relis, Amerikos lietuviai ir gi
nesnaudė, irgi neatsiliko nuo
. kitų, bet siuntė rezoliucijas,
reikšdami griežtų nusistatymų
, ir norų matyti Lietuvų laisva
. ir nepriklausoma, nes Ajneri> kos lietuviai gerai žinojo, kų,
1 reiškia svetimųjų globa. To-Į
. sios globos dėlei ne vienas mū J
. sų turėjome bėgti iš «avo tėj vynės ir svetimame krašte ie. škoti laimės ir laisvės. Susic dėję dar su svetimais, rusais
vokiečiais, arba lenkais bfltu, mėm greitu laiku netekę paskutinės savo tvirtovės — kai. mo, kur lietuviška kalba ir
r dvasia dar užsiliko sveįka ir
H nesuteršta ir Lietuva būtų ga. lutinai palaidota.

l
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pilis, Vytauto kaulai, lenkų
grobonių rankose, nelaisvėje
tebevargsta. Vilnių mes tufime atvaduoti! Jei sugebėjome
iškovoti Lietuvai laisvę, jei
sugebėjome atsiimti Klaipėdos
kraštų, sugebėsime ir Vilniju
Išvaduoti iš grobikų lenkų rankų. Tik reikia mums daugiau
vienybės, daugiau sutartinio
vieningo darbo, daugian ty
(Tęsinys * pusi.)

li

Elektrikinės Plovyklos ir P

14 DIENU

Gerai suprasdami ir nujausdarni gręsiantį Lietuvai pavojų, keliolika rinktinių Lietuvos vaikų, iš kaimo kilusių
S“
__
susispietę Vilniuje Tautos Tarybon, Vas. 16 d. 1918 m.,
paskelbė visam pasaulini nepriklausomybės aktų; visam
lS jie smiliui pareiškė, kad gana
lS vergijos, kad Lietuva nori bū•t ti laisva ir savistovi. Nustebo
1"' pasaulis. Sugriežė dantimi*

Be vieno cento investavimo, va

mūsų priešai, kurie Lietuvų

rtokite plovyklą ir prosą dėl dvie

jau skaitė savąja provincija Ir

jų savaičių. Meistras parodys jums

Kostumeriams
Commonwealth Edison Co

FEDERAL, ABC,
THOR.
CONTZlN,
ORATBAR

kaip. Tado nuspręskite nr norite ją.

SPECIALTS BIUDŽETINIS

ri I Bet, gerbiamieji, negana buy'vo paskelbti nepriklausomybė*
okiečiais, arba1 aktų, dar reikėjo tų aktų ap
lis lenkais; žo-'ginti, dar reikėjo visų pasam
svetimųjų glo-1 Ii įtikrlnti, kad Lietuvos žmo,-a autonomijos nės jau yra susipratę, pribreni toji svetimų pdę ir sugebės savistoviai vabuvo Lietuvai Idytis. Ir Lietuva įtikrino pa
jau buvo ikyrė- Raulį savo krauju ir darbu,

Tarp visos tautos džiaugs
mo, šią sukaktį minint, liūdešio šešėlis švaistosi, nes Vil-

■ nius, mūsų sostinė, Gedimino

<•
!*
0
R
•
kl
1
*

darė planus jų kolonizuoti, Šė
’ lo mūsų priešai, nes Lietuva
slydo jiems iš rankų.
►o1

Šiandieną visa lietuvių tau
ta švenčia ir džiaugiasi minė
dama šias reikšmingas sukak
tuves. Ir mes, Amerikos' lie
tuviai, bendrai džiaugiamės su
visa lietuvių tauta, nes esame
tos tautos stambia dalimi. Mū
sų krūtinėse plaka lietuviška
širdis, mūsų gyslose teka lie
tuviškas kraujas. Ant tėvynės
aukuro esame pakloję šimtus
tūkstančių, kurie nenuėjo nie
kais, bet dikėiai prisidėjo prie
Lietuvai laisvės išgavimo. Tė
vynės meilė mumyse dar ne
užgeso. Lietuvio vardo nebe-y
turime ko drovėtis, jis taip ge
ras, taip prakilnus, kaip ir ki
tų tautų vardas. Nebesame ve
rgais, nebesame pastumdėliais.
Esame laisvos, šviesios, paža
ngios tautos vaikai. Tų mintį
skiepykime priaugančiai kar
tai, kuri vis dar rausta lietu
viais vadindamies.

PLANAS /
Mažas Įmokčjimas

♦’

r

Balansas ant jūsų mėnesinės Klek

trikos Patarnavimo Bilos

PaMUamdtlie apie leng
vų iftmnkėllmų planą.
Maiae nuikplalgla, bala

ndų mėnesiniai ant J«"ų
Elektrom

Patarnavimo

hito*. Prieisimi perkami
aat

lengvų lAmokėjlmn
aukh'ian.

tntpnl|

E'ek telkinių
Plovyklų
Prietaisų

Kiekvienas prletalene dubeltaval aurantuntaa - IM1>-sa(o
Ir Edison Service. Klauakltfa

Liboraliiką Mainymo
Pavelyjimą
perkant plovyklos apk&lnuotas po Ht.Sd ar daugiau.
Prarykite dykai knygutAv,
Prtii«rėjintaw Itrabtiilų”

ECTRIC
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Telepfcone RANAolph 1200, Lomi 1219
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Ketvirtadienis, vas. 21, 1934

TAUTOS

ŠVENTĘ

ŠVENČIANT

(Tųsa iš 3 puslapio)

jį/;.
ros, karštos

l

tėvynės meilės, j g
Ta&iau tos vienybės mums be-i p
galo trūksta, tėvynės meilė pa f.
mažu gęsta mūsų širdyse. Yra v,
Žmonių, kurie tiesiog liūsta, g
jei mato tų vieny bę užsimez-jp
gant, tiesiog tų vienybę ban- a
do ardyti,
štai, pavyzdys, lį
“Naujienų” No. 22 teko skai- n
tyti tūlo reporterio aprašymų n
Pittsburghiečių
susirinkimo
prirengimui šios šventės. Kas
antras žodis, tai davatkos, su- .
prask katalikui, kas trečias
Žodis kunigai, suprask, klieri-l*
kalai. Tokiais rašinėliais vie-J
n^bės nesukursime, lik jų su-K
ardysime. Tulžimi Tėvynės,
meilės neužžiebsime. (Skaitant
“Pgh’o Naujienų ’ ’ reporterio
korespondencijų atrodė, kadi^
' li Mayview pamišėlio darbas. Į
Ur gi mums neaišku, kad <la
Mkos - katalikės buvo mo- į
iutėm ir Lietuvos didvyrių, |
irmų už Lietuvos laisvę ko-1
votojų. Davatkos - katalikės j j
buvo močiutėmis Kudirkų, Vai j *
čaičių, Basanavičių, Maironių 1
ir yisų aušrininkų ir varpini- 1
nkįj. Juos gal prie ratelio lie- <
B”
azy
tuviškai skaitytį mokino, j>? 1
Širdyse Tėvynės meilę įdiegė,
i Ne žydei ka, t i k davatka - ka- 4
talikė gal ir “Pgh’o N.” de- 1
porterį pagimdė. Neperdėsiu 1
. pasakęs, kad viena davatka - !
katalikė daugiau prisidėjo 1
prie Lietuvos prisikėlimo, ne
gu visi “Naujienų” reporte-I
riai krūvon paimti per 20 me- 1
tų. Lietuvos katalikių - mote- 1
rų stipri dvasia, karšta meilė :
• visko, kas savo, Kražius nuo u
. kazokų gynė, lietuviškas kny- :
gas nuo žandarų slėpė, Lietu-j
vos bažnyčias pripildė galingo,,
Bt''
'.'aus giesmėmis, k. a. “Pulkim1,
į int kelių” ir tuo lietuviška
■KTi.č .
, .
“,
dvasia palaikė, judino visų tau :
tų ir jų iš miego žadino. Vieto- h
je pjautis, visi bendrai, galiu-f
gai, sutartinai sušukime:
i

f “Ei pasauli, mes be Vii-1
niaus nenurimsim”. Tegul tai
I daina darosi vis galingesnė ir'
i. galingesnė iki pasaulis jų iš- j
į. girs ir Vilnius liks mūsų.

kurių vaikučiai galėjo pasida
lyti su u išvadas. Parodė taip
gi įvairių piešinių, kurie aiš
kiai rodė vaikučiams tai, kų
jis dėstė. Paliko įvairių lape
lių, kurie nuolat vaikučiams
primintų žmoniškai elgtis su
bebalsiais sutvėrimais.
P-no
Wentzel atsilankymas vaiku
čiuose paliko įspūdžio.

Senas Bridgevillietis, pats t
prisipažįsta, kad rankos dre
ba. Nėra pasekmės be prieža
sties. Liaukis cicilikavęs, o pa
matysi, kaip rankų drugys su
stos krėtęs. Nejaugi manai iki
grabo lentos bedieviškųjų sjian
dų platinti, laisvamanių drau
gijas remti ir cieilikų plaka

•Dar sykį norime pakviesti
į pramogų, kurios programų
atliks Šv. Praneiškaus vienuo
lyno studentės; vasario 25 d.
Pradžia lygiai 3:30 popiet.

įkyrėjo per tokį ilgų laikų!
Visgi, gaila tavęs. Sutvarkęs
savo mintis ir jausmus galė
tumei būti naudingas mūsų
išeivijai.
Tikras Bridgevillietis

. k n
N'r“ bjauresmo ž"'°«aus
W,’|liv<!rB‘Bkur! - renegato, savo
„7™ ‘lkėJllno aiba ‘“"tos- Tokis
. - dvikojis gyvūnas nuolat ieško

gizelių lai‘ Palanga”. Mėnraštis, loidx laiku iš- Siamas kun. M. J. Urbono, 15
amas kum South Avė., DuBois, Pa. Me
ili jo įstei- tams $1-W. Skiriamas prad000 narių. žioB mokykloms.
gizelių su- 3au mitai metai kai eina
*ti 300,000 “Pažanga”. Šiemet ji pakeitė
ab<ir vadi- sav° formatų (per pus susi1”. Be tei kmkdama). Todėl ir išvaizda
mosi nuo kur kas'gražesnė. Turinys gi
dotojų, mi j ta*P gražiai pritaikintas prats medžią- l^i°s mokykloms, kad nėr ko'
remia sa- ue^ pridėti, nei atimti. Visko
s 400 vieš- J°j ras^
mažiems ir didesnariai gali mems, ir net suaugusiems, yatvykęs iš Patingai tėveliams telpa daug
įas gauna i idoniill
gražių pasiskaityužlaikymų nnP Kaip tik mums ir buvo
>šia paskai s^uka tokio laikraštuko, kuris
gabus ir j mokyklose būtų vartojamas ir
o mokslo, kuriuo jaunuoliai būtų pratiej.Įį
narni prie skaitymo lietuviš
kų laikraščių. Štai kai kurior* >1 * *
I
’lZC 1U1 ,^et imokyklose taip daroma: per
Vokieti joj j įe^uvįgj{as paraokas vaikai iš
paminklų inokgta vieną, kitų straipsnelį
stojo Ko- geraį paskaityti. Tų straipsgruzus pa neų paskui Įarį namie paskaiip atiodo. ^yti savo tėveliams. Tokiu bū
to akmens ju per vujį<us naudojasi ir tėu\i medin- vaj Raiškia, vaikai apaštalaudešinę ran-Į ja sujįg gv Tūvo Pijaus XI
parašas., n)įntjcs. jie dirba pasauliečių
as Gizelių apaštalavimo darbų ir syjriu
mokinas kalbos. Kur taip da
tų katalikų ronia> pasirodo geros sėkmės,
j ir dabar į yjson)s lietuvių mokykloms
nkų teises, patartina užsisakyti “Pažandienų kun.
įr pabandyti ]>anašų apaJie Katali gtalavimo darbų. “Pažanga”
ai"
kaip tik geriausiai atatinka
J. Žvirblis tam tikslui. Kad visos mokyk
los paremtų “Pažangų”, būtų
galima jų žymiai pagerinti ir
ji dar didesnę neštų naudų.

tus prie katalikiškų bažnyčių
dalinti. Ar tas amatas <lar ne į

kei vadovaujant suaiorgan
vo vyry chora8 r&yk įsi,
14 jaunų vaikinų. Visi e,
ziJastiskai griebiasi darbo

1 '

•» priekabu, prie tų, nuo kurių,žada greitu laika IJasivyli
lnr-tn J‘S p“bSKI>’ 1>ykste ir ,pur8l°- rgaites, jas net pralenkti,

įurerų jasj

jeį j.as pasipriešina

jo
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Praeitų sekmadieni šie r
u 1 I darbams, kenksmingiems vi- ... .
.i • i • ,
'šknsim• v- . ....
jukai . pirmų
syki
skusuo suonienei Naehališkumas pas
. giedojo
... 1
encikli, , • žmones
u- Jie,
v py<
gėrėjosi, i
t in.iKit kokius
vra uberibis.
, ’loJe- Žmones
i_K_u.ii
iru kon- i • *
ii- • ,
, - rd? v>rrU bakas trauk
m Skr.
p “ ,eK J1’
S,
“Pulkim
kelių” ir.lt
m. ois.il savo ]<nis|. , gvetnna daržų. .
„
.
.. .
_ , , , v
...
giesmes. Bravo, jaunuoliai
i() kada daržo savininkas arj
ftirenci- prižiūrėtojas sušunka: “ūks, Kaip yra noras, įr ma:
jos, bet lauk!” Tada jo adresu pusi- pajėgom galima kailius nu
es susi- 'pila pamazgos, šmeižtas, už- SD- Tikime, kad mūsų n
įių ir gauliojimas. Prie tos kategori- j ' ilsite, kad savo galingais
šsivysto jos “didvyrių” priklauso ir Kais kelsite aukštyn mūši,
tigų su- “Naujienų” peckelis Senas rdis, mintis ir jausmus,
asiniais. Bridgevillietis.
------------------ -

ATSIŠAUKIMAS

prįeg porų, trejetų savaičių
įįs “genis” parašė į'“Naujie- K_______
nasn korespondencijų iš Bn- Dievas pamėgt mūsų vit
dgeville* apie praeitų metų į- iyI1!2. aplankyti dideliu kr
vykį _
balių ir
kurįs inU8 jųbar labai
Bakano atsilankymų su paga- spaudė. Mes prtynėrne šį
i rsinimais socialistų rengiamos žiu ir kreipiamai Jus,
p Pitts--aviacijos dienos $<$į8i?Weid. užjaustumėte iA^ Bhklę
ų tautų Nabagas, per tris mėnesius Vasario 9 dienų, apie 9
ienuoly-, prakaitavo, kol sulipdė apkal- landų ryto siaučiant didel
rekole-'tinamųji “aktų” mūsų klebo- šalčiui, sudegė mūsų ‘gari
ražus irjnui. Na, ar ne Saunas proku- jr sandelis. Buyb pašbukt
o mene-j roras?! Tokiam vyrui ne pe- gniagesiai, bet tesugebėjo
pei už- čiai kūrenti, bet valstybės gy-Į gesinti įsigalėjusios ugi
lietuviai;nėjo kėdeje atsisėsti.
; Viskas, kas tik jame buvo
t. J. U r-’
kay gį toki0 tų vakarų Į degė.
npkus. , atsitiko parapijos salėje. N u-l Kadangi mūsų vienuob
gi, vietinis kunigas, atėjęs j (v ra mažas, o mokslo metu
įšalę, liepė nuimti nuo sienų ir’gelis kambarių yra užimti
langų socialistų skelbimus, sėinis, tat kai kuriuos dai
“slauno” North Sidės pono žiemos‘metu turėjome pa.<
I pristatytus ir be parapijos jusios sandelyje. Visi ra
čiai gla-Įšeimininko žinios užriogiintus dai .yra vartojųjni atos
s Nepri-'un^ s'ienų in langų. Ar bėrei- metu, kaip lovots, kėdės, i
no 16 m. k’a, skaitytojau, didesnio kri- mobilia, trokas, langų si
rijotinę finalo. Ar begali būti lietu- (screens) ir ūkio dalykai.
tai die-1 v*° kunigo nelietuviškesnio’da- skas sudegė. Nuostolių
ko. Dai- *'bo- L'T, vai, gevalt, gevalt! ,$3,000.00.
s ir ki- K drįsk tu man ardyti “pal-| Kreipiamės į jus, brai
is rodė rijotų”. darbų... Perkūno die- j prieteliai, kud pagelbėti
Malonu vaiti, kur dingai, kur dingai,] mums šiame reikale, šutei
i iš pat ar j spalius įlindai, kad leidi;mi finansinę paramų. Bu
ivo tėvu tokius šposus krėsti “Naujie-įmetai ir mus neaplenkė, o
iiačiu ge-inil” socialistams, svetimo die-|to prisidėjo dar ir ši nek
je tų die vo nuolankiam tarnui...
'kuri mus sunkiai slėgiu,
čiui mo- Bet, turbūt, Seno Bridgevil-i dalykų būtinai reikės pa'
i lietuvi- liečio, ne tiek rankos (prie toĮrį, kuomet seserys sugrįl
jis prisipažįsta), kiek sniege- kolekcijoms ir atostogom
nys “džigų” šoko, rašant Tikimos, kad neatmesiti
t tfarušū- autos žodžius: Kunigas tapoJ sų prašymų, kad kiekvi
<as daly- apipiltas visokiais Mausimais sulig savo išgalės, mus g
ri buvo ir atsidūrė keblioje padėtyj”, aite, kaip iki šiol gelbė
prikl. pa- “Aiuvva, auvva,” Mr. A mos! Būsime dėkingos ir nieku
i. Jie sa- Jergutėliau, tu mano! Manį nepamiršime geraširdžių
no pnhli- gailu to kunigėlio, pakliuvusio;maldose.
skyrius
lūs mėnam eĮis klau
?liau pa

Gaila, kad “Mažųjų Drau
gas”, kurs tolį gražu nepa
siekia to tikslo, kuriam taiko
mas,- neprisidėjo prie “Pažan
gos”, kuri kur kas anksčiau
pradėjo eiti. Kam čia, rodos,
reikėjo konkurencijos, kuomet
sujungtomis jėgomis galima
buvo kur kas tobulesnį darbų
atlikti ir kur kąs daugiau nau
dos atnešti.

OKYKį

s jie kvie į tokias baisias pinkles... Seni,
likai pa- netauzyk niekų, pasirerndamas Cook’s Dili ponų inforrnacijomis. Jokių “klausimų” •

nūsų moentzel iš
Pamokino
ia elgtis
j sutveriaukščiais,
kaičių, iž

Sv. Pranciškaus 3essry
Apvaizdos Kalnas, R.
Pittsburgh, Penu
—- -----------------

ir jokios “padėties” tenai ne-’1 Kiekvieno kataliko tur
buvo. Kunigas, įsakęs nuimti ti didžiausias rūpestis, k t
skelbimus už dviejų trijų mi-jtų stipri katalikiška sp;
nutų sugrįžo į klebonijų ir su kad ji pasiektų visus 1
nieku disputų nevarinėjo. Tailčiuosius ir kad nekatalil
tavo cicilikiftkos fantazijos ji spauda būtų iSmesta i
grynas ižmislas.

talikų tarpo,

z

Papsitrauk Tris Reikalingiau
sias Knygas, Pamokinančias
in Palengvinančias
Išganymą
Parašė marijonas kun. KAZ. MATULAITIS
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo

aptaisais $1.25.

IL
SIELOS TAKAI TOBULYBAN, pusi. 269, audeklo ap

taisais $1.25.
irr.
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie
loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $L25.

Sveikiname “Pažangos” lei
dėjus, redaktorius ir visus jos
bendradarbius. Jei iki šiol
“Pažanga” padarė gražių pa
žangų, pasitikime, kad visuo
menė parems jų, kori toliau, ji
darys dar didesnę pažangų ir
atneš didelės naudos mūsų mo
kyklose, kaip tikybiniu, taip
ir tautiniu atžvilgiais.
Kun. Magnus
Red- prierašas:

J.

Kazėnas

“Mažųjų
Draugas” yra savaitinis dien
raščio “Draugo” priedas it su
“Pažanga”, atskiru mėnesiniu
laikraščiu, jis į konkurencijų
neina. Ir vienam ir kitam dir
va yra plati.
•RAUGĄ

PLATINKIT

> Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00
Šios knygos ne tik atpratina nno prasižengimų, nuodė
mių, bet dar veda į ištikimybę V. Dievui, visišku Jam
atsidavimu, vis tohnlėjančio doringumu, kuris žmogui
teikia galimybės paragauti dangaus dar būnant žemėje.
Skaityk patsai ir duok kitiem/. Rašyk tuojaus “Drau
go” admin.: 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
Ola nupiepk
Gerb. ■■hraiino”

Adialrurftrarljni:

Stiiftčla .Urmu S................. už kiirAtnn atMlųskltn knycnR
KRIMTAUS PATARIMŲ K GI JAIS. audeklo aplalsulH. $1 2
HIKTZtB TAKAI TOflUtYBUN. audeklo aptaisote, (1.25
DOltyBftS. audeklo aptolnaln 11.25.

AM*: Siunčiu 53.00 u* kuriuos prlstųskttc visos tris KI'N. K.
TrizAIČIO knyaua. audeklo aptaisais.
Mano adresas

Street

Buy glovftt wfth whot
lt savęs
mokiu BOe. u<
tMerlao TO-

•
{

oth Pašte raunama po Sto.
Tėmjrk.
gerai JI vei
kla. Jų vartotadamae par
metas Sutaupai fl.OO.

I

Kerellk
dantų

kaf»

LISTERINE
TOOTM PASH

25‘

prisirengti. Milijonai kūdikių Atminkime kad rūpinimasis
kasmet genia ir kurių motinos gera spauda ir platinimas jos
sveikos, tų ir kūdikiai, geroje yra vienas iš geriausių darbų.
priežiūroje, išauga sveiki. Ži Tik visas savo pareigas, yput
noma, yra ir nelaimių. Kar spaudos atžvilgiu, atlikdami
tais pasitaiko, kad nežiūrint pasieksime ir sielos išganymų.
ka nedarysi, visvien kūdikis
ar motina miršta. Bet jeigu Re*. Phone
Ufflne Phone
Tltlaiurle 0044
viskas via atlikta ir padary KBGIesruod 4041
ta, tai kad ir nelaimė atsitin
l.,u Jo jaunu . gyvybe, J„ Sye
_
priži#r5ti negalime pamirkti, kad ir «. ka, lengviaus yra jų panešti.
OYDYTOJA8 lr CHIRURGAS
lnutis, nunkstutis kūnelis ati-(^^ikio reikalus
, vas ^aiP
'ia tttsak°niin- . Kūdikiai, kurie išauga svei
duotas į tėvų rankas tani, kad
! gas už vaikų bei jų motinos
ROOM 218
ki fiziifiai ir protiniai i vyrus
jie jj tinkamai išaugintų bei
Kūdikio priežiūra piaside- įveįkatų. Dažnai pasitaiko,
vai. 2-4 lr 7-2 vai. vakare
da nuo to laiko, kuomet užsi kad tėvas visų naštų, suverčia bei merginas, yra naudingi sau
išauklėtų.
'
mezga pati jo gyvybė. Moti- unt motinos pečių, pats nei ir tėvams suteikia daug malo
Ne tik ant tėvų-remiasi kū. v
....
, .
. na gali sužaloti kūdikį prieš liuobomis valandomis nesirū- numo bei pagalbos.
uikio gyvybe, priežiūra bei1
®
.
TeL LAFayctte *067
'jam gimsiant, per • devymus pina, kad namuose praleidus
saugojimas jo pačioje mažutyAuginkime sveikus vaikus,
mėnesius, taip pat kaip po laikų ir šiuo, tuo pagelbėjus
stėje, bet ir jo fizinis bei pro-i
o išauginsime sveikų tautų.
tinis vystymųsis taip pat pri- ’ giniimo per tų patį laikų. Su- Juo abu tėvai daugiau rūpin
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI
sis
vaikų
sveikata
bei
gerove,
klauso nuo to, kaip jį tėvai I vargusi motina, kuri neturi
Ofiso Tel. CICERO 4#
prižiūrės, kaip jį augins.
tinkamo gyvenimo, naudingo tuo daugiau kūdikis gaus nau Ilez. Tel. CICERO 3058
dos.
\
(Prie Archer Ave. netoli Kedale)
poilsio bei reikalingo muisto,
Į negali duoti kūdikiui to, ko
pati neturi, būtent y sveikatos.
Rašo Dr.
P. Poška, gydy- į Pagrindas kūdikio personų Iš antros pusės, motina, gy
tojas ir chirurgas, narys j liškuniui Susidaro iš mažens vendama kati ir' pertekliuje,
Am. Liet. Daktarų Drjos
Tėvai, kurie supranta savo i bet jeigu tinkamai neužsilai
šventas pafvigas, žinodaAii, kys, gali padaryti daug žalos
Auginti ir prižiūrėti savo
kad kūdikio gerovė, sveikata ii negimusiam kūdikiui.
kūdikį yra daug vargo, bet iri, ,
Kalbėdami apie kūdikių svei
,
,
,
•
.
I bei pati gyvybė priklauso nuo
yra be galo daug ir malonu- .
..
..
,
, .
.... ijų pačių, rūpinimosi kuodau-, katu ir motinų pareigas, mes

LIETUVIAI

Kūdikio Priežiūra

DAKTARAI

Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tei. GROvehill 1525

DR. P. ATKOČIŪNAS

J.

DR. A. R. McCRADIE
7850

So.

Halsted

LIETUVIAI

Street

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
BeredonU* po pietų lr Nedėldleniot
tik susitarus
2422 W. MAUUUET1E ROAD

GRABORIAI

JOS. SHINGLMAN, M. D.

Pataliniai motinoms

West

43rd

DR. A. J. J A VOIŠ

DR. F. G. VVINSKUNAS

Office:

4140

Archer

2136

Office Phon*

Kva. Tel. GROvehUl 0017

0217 b. WASHTKNAW AVE.

0402

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS
2423 W. AlAKyUETTE ROAD
VaL 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 2-12 ryko
NedAlloJ susitarus

Res. aud Office
*352 bo. LeavIU bL

PKOepeet 1022

Str.

Valandos: nuo 2 Ik, 8 vai. vakaro
Seredoml* lr nedėliomis pagal
sutarti

StreH

Offlae Tel. ILLPubllc 7600

St.

24th

W.

CAMal

TeL

47th

Avenue

VaL: 2—4 tr 7—9 vaL vakar*
Res.

W.

2643

VaL: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 2 vak.
Nedėlioję pagal sutarti

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. A. RAČKUS

3051

Dienoms Tel. LAFayetto 67 V*
Naktimi* Tel. CAMal 0402

TeL LAFayetto 7060

DAKTARAI:

TAS

DENTIS

1444 SO. 42 Ui CT, CICEKO. IU.
Utar.. Ketv. lr Pėtn. 10—9 vaL .
*447 80. UALtoTKD ST., CU1CAG4.
Paned., bered. lr Bubat. 2—2 vai

CAMAL 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGEON

612*

CAMal

Phoue

Buvęs cicero
4 Motinoms svarbu žinoti lai
miestelio pir
3k
mas Sveikatos
kų, nuo kurio ji tapo motina,
KomlsijonleLACHAWICH
GYDYTOJA?, M- CHIRURGAM
OFFICE HOURS:
Phone GROvehUl 0027
rius (tr laikė
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
nors nevisuomet tas yra ga
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
tą garbės ofi
Sunday by Appointment
IR SONOS
są.
per
10
me

Trečiadieniais
lr
sekmad.
susitarus
■> tų ). yra gerai
lima. Pajutus savy permainas,
Valandos 1—2 lr 7—* vak.
Clcerfečiams
reikia kreiptis prie gydytojo,
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
žinomas
per
8er«doinis
lr Nedėliomis pagal sutasų
Reikale meldžiu alatėauktt, o mano Turiu automobilius visokiems šis žygis yra labai svarbus.
27 metus. Da
darbu bOsite užganėdi'ntl
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgą*
bar
speciali
REZIDENCIJA
reikalams. Kaina prieinama. Gydytojas apžiūrės motinos
Tel. CANul 2515 arba 2510
zuoja gydyme
0850 SO. WEbTERM AVE.
Plaučių,
6lr- į
Chicago. UI.
sveikatų ir suteiks reikalingų
dies Ir
Reu- i
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Telefonas RJLPublle 7848
matizrno ligų.
Chicago, III.
patarimų. Čia paduosiu kele
Valanda?, t
___________ Tek CICERO 5Į27___________
OFISO VALANDOS:
tu taisyklių, kurių kiekviena
Ofisu: Tel. CALumei 403*
Nuo 2 iki 4 lr nuo 8 iki 8 vak.
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo a iki 4
Res.: Tel. HEMIock 6280
motina turi prisilaikyti.
Nedėliomis pūgai sutartj
vai. popiel lr 7 Iki 8 vai. vakare;
D E N T I S T A S
Ofisu
telef.
BGUIetard
7820
fiventadi'enlals pagal susitarimų.
I 1. — Valgyti maistingų va
Ino.
Mainų tel. VKOspect 1*30
LIETUVIŲ Q UABORTUS
com e r Sacramento
1 igį, gerti nemaža pieno ir vaGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
N.
Palaidoja už $25.00 lr aukftčlau
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
! ndens.
CICERO, ILL.
Moderni Aka koplyčią dykai.
1
668 W. l«tb Kt.
Tel. CANaJ 0174
Tel. BOUlcvard 7042
Ofiso valandos: 1-4 lr 4-8 vaL vak,
Valgyti daržovių ir medžių
Chicago, III.
Rezideucijoe Ofisas: 2030 W. 09Ui HA
vaisių.
Valandos: 16—12 ryto
ROSELLI BROTHERS, INC.,
Beredomls lr Nedėliomis pagal sutarti
2. — Saugotis nutukimo.
DHNTI8TA8
A* MASALSKIS Tas galima padaryti prisilai
ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ
▼SDDBJAB
Spccla'.tstal Iškalime Ir išdirblkant krakmolinio valgio bei
GRABORIUS
me visokių rūsių paminklu*
lr
arti 47 th Street
grahnamius.
Vai.: nuo 9 Iki s vakar*
saldumynų.
Tel. BOUlevard 530*—841*
3307 Lituanica Ave.
heredoj pagal sutarti
GYDYTOJAS lr CHIRURGĄ#
Mūsų šeimyna specializuoja šia
3. — Vidurius reguliuoti va
Tel. CICERO 1*4
me darbe per šešias karias.
lgant tinkamų maistų, o jeigu
Veskite panlnklų reikalus tie
TcL VlRginia 0036
SYREVVICZE
Tel. CAMal 0237
tas negalima, reikia pasiteisiai su pačiais Išdlrbėjais
T6L LAPayette SKIS
Res. PROtųicct 6032
ORABORIUB
Tel. CAMal 6122
Laidotuvėm* pilna* patarnavima*
J. Liulevičius i rauti pas gydytojų,
galima* ai $25.4*
į 4. — Maudytis kasdienų,
KOPLYČIA DYKAI
Oratorių*
J 34.4 R KfHk U«.
Tb
Ii nes oda iš kūno išmeta nuo-1
Balaamuotoja*
GYDYTOJAS lr CHIItUItOAS
DENTISTAS
dingus
elementus.
Patarnauja Chi
1821 b«LTU JHALSTEU b'TbEFT
cagoje ir aptellnVienas blokas j rytus nuo
5. — Dantys turi būti šva
Rezidencija 6000 bu. Arteliu™ nva
kije.
Valuudoe: 11 ryto Iki 4 popiet
didžiulių vartų
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJAP
(Kampas Leavitt SL)
rūs ir sveiki.
Didelė lr grali
Patarnavima* gera* lr nebrangu*
( lk( 8:80 vakar*
Koplyčia dykai
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
6. — Poilsis, fizinis ir pro
t
•ee* Arr*« *»»
Tel MOMree
Ųuo 1 fkl S vakar*
tinis, labai reikalingas ir sva
Trys telefonai:
Beredoj pagal sutarti
rbus.
f
v
Rea. PENSACOLA OOll
BELMONT 3183
Visi Telefonais
7. — Užsiėmimas bei dar
l'cl. Ofiso BOClevard 5213Office: HILLSIDE 3803
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Rez. VICiory 2343
bas yra naudingas, bet reikia
Alfred Roselll, pres.
Yincent Ruselli, secr.
2515 ĮVEST 69th ST.
- ’J
vengti nuovargio.
8. — Drabužiai turi būti
GRABORIAI:
V a 1 a n d o s :
tinkami; dabotis susivaržymo.
2 - 4 popiet; nuo 6-8 vakarais Ofiso vai.: nuo 1-8; nno 4:84-8:2*
9. — Miegamus kambarius
M
kasdienų išvėdinti ir kasdieną
išeiti pasivaikščioti, jeigu ga
lima. Saulė ir tyras oras la1 bai geras tonikas.
Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį
J
| R ..
Ofiso Tel. VICiory 482*
Rea. Tel. DUltaoi 2121
| Motinystė yra normalus ir
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
j prigimties nuotikis
moteries
OFISAS
gyvenime. Čia nėra ko bijotis,
2 lubos
Rusas Gydytojas tr Chirurgas
! tiktai reikia tinkamai prie to
CHICAGO, IUL.
2403

Telefonas

GRABORIUS

2314

1439

W.

S.

23rd

49th

PI.,

Ct.

Chicago

Cicero,

3319

Lituanica

4645

Ashland

So.

4830

WEST

Cicero,

Tel.

CICERO

W.

6631

B.

4204

West

13th

ARCHER

15th

STREET

<
Ulinoia

2109

ir

So.

3147

Halstsd

St.

1

859-J.

DR. G. Z. VEZEL’IS

PAMINKLŲ

DIRBĖJAI

So.

Ashland

Ave.

STREET

DR. T. DUNDULIS

Tel.

Ęoulevard

4139

4142

MOUNT GARMEL >
KAPINĖSE

SIMON M. SKUDAS
18th

Ave.

California

DR. A. G. RAKAUSKAS

AVE.

Street

4645

W.

Road

Dykai

I. J.ZOLP

718

Cermak

Ave.

GRABORIUS

Koplyčia

2201

DR. A. P. GURSKIS

ANTANAS PETKUS
.

46th

DR. S. DIEŽIS

Chicago

Or. M. T. Strikol’is

Avenue

4930

WJEST

St.,

OR. J. W. KADZEWIGK

m.

J. F. RADŽIUS

1646

63rd

W.

1138

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIAI

LIETUVIAI

YARds

DR. P. Z. ZALATORIS

ARCHER

DR. G. I. BLOŽIS
W.

2261

St.

AVENUE

Cermak

Road

HILLSIDE, ILLINOIS

. DR. J. RUSSELL

Yards 1741-1742

Of.

ir

UOZAPAS EUDEIKĮ
TĖVAS

JEIGU

J. F. EUDEIKIS

NORITE

DAILUMO

IR

Didžiausia paminklų dlrlAnvė
ClitcogoJ

i - ----- o------

Suvlrš 30 metų prityrimu

■-------o------

/

Pirkite tiestai Iš (UvkttivA* Ir
hmpykilc pinigus
Mes atlikome durti* dnug.-liitl žymes
nių Cliliagus Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Unuul Ave.

Telefonas SEEley 6103

Chicago, Illinois

•

-«

•

» V i,

'

DR. A. J. BERTASH
W.

Stfeet

35th

DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL

NEBRANGUMO

4729

Ashland

So.

Ave.

DR. A. A. ROTH

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

Moteriškų,

OFI8O VALANDOS:
| Nuo JO iki J2 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
vai. po pietų Ir nuo .7 iki 8:30 vai.
, vakaro.
Nedėliotais nuo 10 iki' 12
I valandai dienų.
Telefonas

Offlc*:

Grahaamlų

VAIRŪS

i

(Neturime' aųrySių su firma tuo pačio vardu)

ir

6141

LAIDOTUVĖSE................... PASAUKITE......................

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

IšdirlM-jai aukštesnė* rūšies Paminklų

HEMIock

756

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

Tel.

Rez.

GAIDELIS

Mirė vasario 20 <1., 1934 irv,
7;40 vai. vakaro, Hulaukęs bu
rna avnilaus. Kilo 14 Švenčio
nių dpakričlo, DauglIlAkūi P*btp..

Kellutiėkių kalino.

Amerikoje iftgyveno 25 metu*.
Paliko dido.'lauie nuliūdime
nioterj Barborą po tėvais A4nionlaltč, duYter) Josephlne fr
sūnų Theodore. brollanę Josuphlne ir Jos fteiniynų, Ou pus
brolius Julijona ir Mykolų Blažėnus ir giminea
Kūnus paftarvotaa 4459
Ho.
Wood 8t laidotuvės Įvyks penktadten), vasario 28 d., I* na
mų 9:80 vai. bu* nulydėtas J
šv. KaĖlniiftro kapines
Nuošfrdtiai kviečiame visus
gj.ulnes, druugua-ge* ir pažysttunus-mus dalyvauti Šiose lai
dotu vė**.

J. J. BAGDONAS

lAddotuvėins patarnauja graliorius J. F. Budetkla Telefo
nas YAitds 1741.

2011

BEVerly

0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd btreet
Vai.: 1 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. tr Sekmad. pagal autart]

Ryto rai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.
Phone:

3102

So.

M

ligų.

Halsted

SU

Kampa* 31st Street
Valandos: 2 — 4 popiet, 7 — 9 vai. vak.
Nudėltoiuia lr tveutadloniaia 10-..L8

HEMIock

6700

DR. MAURIGE KAHN
<63iŪDYTOJAS ir CHIRURGAM
ASHLAND

SO.

TeL

Re*.:

YARd*

Tel.

AV<

0*24

PLAza

3200

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 lr 7-9 v. *.
Nedėldlenlal* nuo 16 iki 12 diena-

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Daktaras

savo rūpesčius. Pašaukite:

WISSIG,

Kapitonu

Tel. REP. 3100

•

Nullūdf: Moterk., Dūkto, Kū
nus, Hmlleito, Pnabrollal Ir gi
ni luės.

2880

Ofisas

chroniškų

Vaikų

Rea:

,

PROspect

JONAS

MIDway

visų

Vyriškų,

Specialistas

Pasauliniame

kare

/

ii

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR Mi-l l-R’; PER 28 MOTUS NKKIUIIUTI
KAIP I tKIHKMfS-JlhlOH Ir NRIAGYUOMO8 *08 YRA
Speclallkkal gydo ltgaa pilvo, plaufclų. Inkstų lr pūslė*, utnuodljlmų k
Jo. *doe. Ilgas, žaizdas, reumatl»mą, galvos skausmus, skausmus nui
roj*. kosėjimų, gerklės skaudėJUnų Ir paslaptingas ilga*. Jeigu kiti n*r
galėjo jus Iftr-dytl, ateikite čia ir persitikrinkite kg Jis jnm* gali padą- J
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir lftgydd tūkstančiu* ligonių. Pato*"'
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 16 valandos ryto Iki I.
valandai ir nne B—8 valanda) vakare Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 1- y«l
4SM WKMT Mik SU.
karino** Berte* Ava.
Tei. ORAvrtostf

2506 W. 63rd St.

_

•-F

. ^rvsaj-, -a, '*• . ,

Ketvirtadienis, vas. 21, 1934
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paruoštas įstatymo projektas, ei jai. Vyriausybė rado, kad
kuriuo numatoma leisti poli skautai Vokietijai nereikalin
cininkams nusikaltimo vietoje giOrganizuokimės, katalikai;
skyrius rengia bunco par ty ke- j leidėjus' kivirčams su vo- tam tikra piniginę barnių bau
atminkime, kad mūsų priedai
I-tvirtadienio vakare, vasario 22 ikapitalistais,' Lietuva sti piliečius už lengvesnius nu- J NACIŲ ŽENKLAI VISIEMS
(Tęsinys iš 2 pusi.)
nemiega; organizuokimės .ir
’
d., 7 valandų ponų Paulių na- įėmė domėtis kitų valstybių ka- sižengiinus.
dienraštį “Draugų”; visų tai vienybėje kariaukime už tikėBERLYNAS, vas. 29. —
suėmus pasidaro didelė jėga, ji’nų, už Kristaus Bažnyčių, už Sekma.lienį, vasario 23 d., me, 4322 So. Arteaian Avė.' J Ralistai, ypač belgų ir danų.
Vokietijoj* prezidentas Dinbet gi mes neparodome savo sielos išganymų, už tie- parapijos svet. 7:30 vai. va- Visi dariai, na iv s ir svečiai, ^ai kurie stambūs jų pramo
MIESTAS
PERIMA
įdenburgas išleido dekretą, kad
kare, šš. Petro ir Pauliaus pa malonėsite atsilankyti į šį jmi- n in inkai yra pasisiūlę inveAUTOBUSUS
gąnėtinai Katalikiškos Akci
įapijos choras, kuriam vado-į rengimų, nes kas pažįsta po- ! atiloti žymius kapitalus į Klai
kariuomenės ir karo laivyno
jos. Kame gi priežastis! Bene
karininkai ir visi eiliniai vy
vauja varg. S. Raila, rengia nių Paulienę, žino jos vaišin pėdos uosto, plentų statybą,
bus tik tame, kad mes dau
Kauno miesto savivaldybė
rai dėvėtų nacių, ženklus. Tas
vakarų. Pirmiausiai bus atvai gumų. t.) kam neteko pažinti, elektros įmones etc.
giau rūpinamės materialiniais
nutarė galutinai perimti savo
simljolizaos kariuomenės ir lai
dinta dviejų aktų komedija: stengkitės šį kartų susipažin
negu dvasiniais dalykais; dau|
j žinion miesto autobusų susivyno sąjungų sn, nacių valsty
“Giliukingas Vyras”. Paskui ti. Užtikrinu, kad nesigailėsi
NORKŲ PARGABENS f
giau ieškome tuščios garbės,!
j siekinių. Šiam projektui įgy
be.
negu įdedamo pasišvent imo Bmghamton, N. Y. — Vasa bus koncertas. Choras padai te. Bus
LIETUVĄ
z • skanaus •užkamlžio.
>
vendinti ’ nutarta prašyti vy
bei darbo; daugiau rūpinamės rio 9 <1. Bingiiamton lietuviai nuos daug gražių dainelių. Be Dovanų užteks kiekvienam atriausybės paskolos 20-čiai me
žemiškomis linksmybėmis, ne paminėjo Lietuvos neprikl. 16 to, dalyvaus dainininkas K. silankusiam. I dulksime.
Amerikiečiams gerai žino tų. Tuo tikslu šiomis dieno
Pažarskis su žmona. Girdėjau,
gu sielos išganymu — žodžiu m. sukaktį.
Rėmėja Z. Junokienė
mas K. Norkus Argentinoj te mis bus sušaukta tnrpvaldvhibus ir Roselando juokdariui,
sakant, užmirštame arba igno
belaikomas suimtas ir netru n? komisija.
PAKVIETIMAS
kuriuos
vestpulmanięčiai
labai
ruojame savo pareigas. Jeigu Vasario 10 d. pirmų kartų
kus bus pargabentas į Lietu
Širdingai kviečiu visus Chimes nors retkarčiais pakarto- Lukšus rodė kalbančius pavei mėgsta. Pelnas eis parapijai.
vų. Jo per::avimo klausimą
PANAIKINTA SKAUTŲ
Choras
kviečia
publikų
skai
cagos ir npielinkinių miestelių
tumėin šiuos klausimus: — Is kslus, kuriais visi domėjosi.
turi išspręsti dar aukščiausioji
ORGANIZACIJA
lietuvius, draugus is senus pa
tlingai
atsilankyti.
Visi
bus'
Darnus
Girėno
paminklo
kur mes čia esame? Dėlko čia Net lietuviškų žydelių atsila
Argentinos teismo instancija.
žįstamus atlankyti mane mano
patenkinti. Įžanga tik 23c.
į komiteto ir fondo globėjų viesmine! Kur einame? Gal tuo nkė pasižiūrėti.
biznio vietoje. Užlaikau dūlė
BERI .YNAS, vas. 20. — ti) pasirinkimų. Visokių degti
suotinis susirinkimas labai sva !
met atsirastų daugiau noro,
^Vokietijos vyriausybė panai nių; visokių rūšių vvnP ir
VAKARŲ EUROPOS
rbiais reikalais įvyks kovo ,
privačiai bei viešai prisidėti Vasario 13 d., Av. Juozapo
kino vokiečių skautų organiza- alaus. Pristatome aludėms.
PAVYZDŽIU
d., ketvirtadienį, 8 vai. vau..
prie Katalikų Akcijos.
Jau parapijos choras vadovaujant
----------gcijų, priklaususiųjų tarptautiDovanos visiems atsilanku-.
“Margučio” redakcijoj, (>8lzĮ
senini reikėjo kritiškai pęžiū-|K vinčiui sureng6 liaudies
sieros.
Vidaus reikalų ministerijoj nei bernaičių skautų organizaS. AVesleru Avė.
rėti, kokia spauda lanko bei
ko„(,,,rtl(. pa(iainu„u 27
I
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
šviečia mūsų
ūsų namus. Yra sa- liaudies dainos. Po -----------Brighton Park. — šv. Kaži- j Komiteto sekr.
programosjums mandagiai.
koma: “Pasakyk man, kų tu buvo šokiai.
miero Akademijos Rėmėjų fij
Reikale esant, atsiminkite
skaitai, o aš pasakysiu kas tu
-------------------------------------Visi L. V. “Dainos” choro
Tiesa,
dėl
didelių
šalčių,
pu
žydelį.
esi”. Jeigu namai bus grynai
lė kalbų. P. Gaidermavičius narįuį prašomi atsilankyti j
katalikiški, šeimas nariai nu-t blikos buvo mažai išėmus va pakvietė vakaro vedėjum
Į repeticijų ketvirtadienį, vasaNATHAN KANTER
neš tų dvasių ir į draugijas ir karų, kuriame Lukšis rodė pa Biekšų, kuris, trumpai pakai rio 22 d., vakare, Lietuvių
ten susiburs katalikiškas ju- veikslus.
bėjęs, perstatė kun. Ig. Zimb- Auditorijou, 8 vai.
dėjimas, kuris mums labai rei
lį. Kiti kalbėtojai buvo kun.
Kaip žinote, ateinantį sek
>
kalingas. Reikia eiti nuo žo
E. Paukštis, II. Horan, Jr., madienį, vas. 23 d., “Vytauto
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
džių prie darbų. Būtinai rei
kun. Ig. Valančiūnas, kim. Dr. Didžiojo” kantata bus išpilgo” laivakorčių skyrius aprūpins visut*. Tamstos ke
. • *t•
kia stiprinu organizuoti jauna
L. Mendelis, A. Urbas, alum- dyla
Nekalta Prasid. P. Š. pa
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
mečius baigusius pradžios mo Šv. Andriejaus nas Šv. Andriejaus mokyklos,
ra)). salėj, Brighton Parko.
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
kyklų, reikia organizuoti ir sti
kun. P. Laumakis, pirmas į
Parapija
T’er “Draugo” agentūrą bile kada galite važiuoti i
0^ DKžiūtė, rašt.
Telefonai HTAte
printi jaunimo organizacijas,
kunigus įšventintas iš šios paValandoa 9 ryt* Iki S popiet
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
reikia daugiau katalikiško vei
Sekmad., vasario 11 d., Šv. į lapijos, kun. J. Halabnrda, Jo
kursijas:
kimo mūsų centfalinėse orga Andriejaus parapija minėjo Ekscelencija vyskupas Petras SUVALSTYBINO “ŽIBU
Panedėllo. 8eredoa fr Pėtnyfiloc
vakarai* • Iki •
RIO
”
GIMNAZIJĄ
KYBAR

nizacijose. Tai milžiniški dar dešimties metų įsikūrimo . su Būčys ir gerb. klebonas kun.
TelefonM OANal <199
KOVO 1 7 D., Švedų - Amerikos
TUOSE
bai! Bet jeigu dirbsime dėl kaktuves. Rytų atlaikyta iš- J. J. Čepukaitis. Be virš įvar
Utarninko, JC*tver*o Ir Su bato*
linijos laivu “DROTTNINGHAM”
Vakarais 7 iki •
Dievo meilės, dėl savo ir saj Į kilmingos sv. Mišios, Mišias dintų svečių, dalyvavo ir kan.
---- -TT— s
REFofctlc MM
Iš
Kybartų
mums
praneša,
laikė
klebonas,
pamokslų
pa

P.
Garmus,
šv.
Antano
pira

GEGUŽES
MEN.
26
D.
Standivo draugų sielos išganymo.
sakė kun. Dr. L. Mendelis.
nijos klebonas, Reading, Pa. kad “ Žiburio’J aukštesnioji
navian-Amerikos linijos laivu “FRE
Crane Coal Co.
Vakare G valandų svetainė Po programos šokių svetainėj komercijos mokykla suvalsty
DERIK
VIII
”
.
•
binta.
Abejojimą v<4ktl taip, kaip veikla je, kur pirmosios Mišios šioje j pasilinksminta
-VA
Chicaro. III.
tikri vyrai ir motery# — nėra rei
kalo kankintis nuo Įtemptų nervų lr parapijoje buvo atlaikytos, su
TEK REPLB1JC 8409
BIRŽELIO
1
6
D.,
Cunard
laivų
nusllpusioe sveikatos. Didi* Gydyto
>r
jas SpeAĮaltatdfl išrado presktypclją, ruošta vakarienė. Žmonių pri
linijos laivu “BERENGARIA”.
kurią dabar vartoja tfikStanClai. JI
parduodama valai,Tiydlose , Ir vadinėsi sigrūdo pilnntėlė erdvi svotai
Norintieji vykti ^su šiais laivais, kuriais vyksta
nė. Vakarienėje dalyvavo Jo
Nusa-tone i|Ekscelencija
vyskupas Petras
ekskursijos' Į LIETUVOS EUCIIARTST1NJ KON
Katrie perkate anglis IK drnl
BONUS
varių. sLųnkfle juos J ORAN!
GRESĄ,
pradėkite
ruoštis
iš
anksto
ir
dėl
visokiu
1 I Būčys, visi vietos kunigai ir
COAL CO. Gausite geresnei
R E A Ii ESTATE
anglis, už mažiau pinigų
informacijų
kreipkitės
į
“ Ytreatment^.
5®”?8
Pncaltontas M. R. liktai $7.O<*
Nurifilrk butelį ftlan- ka’ kurie žymūs svietiškrai.SIUNČIAM PINIGUS J I-IETUVĄ
GAVĖNIA

MAS

—

PRIE

PARAGINI

KATALIKŲ

darbas nebus per didelis nei
per sunkus .

UŽSIENIO

CHICAGOJE

KAPITALISTAI

DOMISI LIETUVA

AKCIJOS

GRAŽUS

VAIDINIMAS

IR

KONCERTAS
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Dr.

J.

P.

Poška

Į

PAMINĖJO VASARIO 16
DIENA

SK APTYKITE

“DRAUGĄ”

PRANEŠIMAI

Tenoras

Š.

K.

A.

RĖMĖJŲ

VA

KARAS

P.

Jurgėla

Alt KELIAUJI ŠIEMET Į
LIETUVĄ?

J.

P.

4707

HALSTED

SO.
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Tel.:

ST.

0801

PHILADELPHIA. PA,

JOHN B. BORDEN
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prie

Cermak
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Namai:

St..

6469
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Clark

Road

Rockwell

St.
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5332

So.

Long

Avė.

PERKAM

INSURANCE

Lietuviškus

NOTARY
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Po vnkarieTlėS Sekė VlMl ėl-

v*l« rm, nlcfotfjg

A I V A K O R Č I V AGENTŪRA
PRISIKASYKITE J MOSI.! SPUt.KĄ
TEIKINGI’MU
PAMATUOTAS
BIZNIS

n&ktte. Jeltrii po pneminiul tų tfthletkų per dvi'.leAirųf.t 'dienų būkite ne-, ■■■
nžganėdintak jū*u pinigui bu« Rugpą-|
Jft.- nieko nerizikuojate.
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Don't
neglect
Colds

iii

A. BER2YNSKIS
DtHikleTtttęd/
Doublc Action/
ouno«t

L

«lc«n

Phone

REPUBLIC

AVĖ.

III.

PULlman

8296

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
Res.

(arti Rockwell Street)
Telefonas

UNION

Chicago,

2555 WEST 63rd STREET

25$

-c;.

4&44

10742

Phone

S.

Wabash

PULLman

Avė.

8092

IN OUR OFFICE
DID 'TOU PlPE
THE ’feOSSES"
.ęUA.CK.fc'jg 9,

Stop

tehin

12132

Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir modemiškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pus mus atsilankyti. «

<

J k
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TUMONIS COAL CO.

BIRCH TAVERN

POWDER

Šaltis krūtinėj ortu* gerklėj grali būti
pavojingos Palengvinkite JI i f. mi
nutes su Musterole, "erzlnlnio stab
dyto Ju"! Vartojant vienų kartą va
landoje per penkias valandas, otnefta palangvinitną. Vartotas milijoną
por 25 metilą. Rekomenduolaa gy
dytojų Ir slaugių.

rI,

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

■g1

VIRO
T’ASTEb TUKT
MIM

9

j

Urve**, ^rllmeta S*mo rastab,*
alsMJiin* nUoa | panfclaa askun*a«
— Ir pavalblnaaa prls Bramno*.
rnlkv. 4*ąarv!a*a. tr UMrlmi) Ta
rno bavalk atatmkrtaaat prakalki*
rlaeklaa a*aa inaanljaa,
kada**!
J* eydyma rpatykSa ratai randa
ma* kliaaa sry<lw>4*a»<. Vlaoa vatmlnyfiion utialka—*te. tor. <1. Tpatbacai tvtrtaa Z«mo. Im ayk f
r^sat raanMatal
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